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βοηας Ἀισσατίιις θιίδατ5 ἀοΠηηιο ας (Δρ᾿ ἐμ Ππ]ο 
ἀποα! Ὁ ἀφἤοτυί ἰομβαπηί ἔγαποίίοο Τ αττίδπο (αἰαίεσν. 
Ῥἰατίαγα αἰϊςοίξ, 

δ». 

ἱ Ν ἰαρετίοτε οοάϊος. αἱ ΠΟΙ͂Ϊ’ ἱπιρτίπιί σα αταίτητ 9 

Δ εἰορί (αἰσααίαβ ουδεςί8 δζ [!ετιγ 5. δζ πιεῖ δία θάίαι 
ΤΠΒΩ ἐαταηι ἱητοτριδείοηξ [εοὔδαι πι  γηποία Τ πεῖ, 

[απ πίστι αι πλοὰ ἰξαςεητία ὃζ ἀούζααι ὃζ ἀϊετιααΝ πῆς 

πετο 41|ὴὸ πγαίον [δεν τ5 ας ἰαοί ον δαίεα8 [τ ααϊπιτᾶφ 

ἰΐσιιατι δζ σταξοατι δζ ἰατίλααν' αα [4 εἰεξλίοτο5 ἰα δε 45 
4ααίπ οδπηαηΐ της ποῆ ότι Βοιύπιιαιν αι τα Πηρα 

ἰατίπι τη εἰξ ρασίπίϑ ἰπίοτιηατί σαταπίπηαϑ' πε τη ἐσσι 
ἴφτετς λαδεδίατ εχ ἀσχίογα ρας στδοοι5 ΕΧ Πηῆτα ἀπτᾶ 
ἰατίλα5 ἴσγσιοι μος επίπι Ῥδόϊο ποτ 4ααῇ ποῖθο τείρ 
ἀεῦιῖ δμεϊδοα ἱπααϊπίοης. ΝΙΒΙΪ ἐμΐ ῥιετεῦα εχιβίπνα 
αἱ "χασά εἰδί σταταηι ίοτε ἔτι ἀτδίτγατασ, πος ργαίετθο 
ἄᾳιιᾷ αἰΐχαί "χαρά ἀπ| δά ἐπᾶτ ἀἰσηίταιξ ας 4α ποτ 
αἰ πταίει σσαπόϊσειαι ρας. ὀαΐε. 



ΜΥ͂ΘΟΙ ἈΙΣΩΠΟΥ ξαβεΐα λείορ, 

ἤἶε εἰ  κιλος κοῦ, [)ε παΐρο ὃς 

Τάγον. ΠΝ τ γτν Ὑ ον ἘΣ 

Λώτευξ κι μϑὺ “ ΨΙρεβ δὲ 
᾿ β τρατος λιψῶ γτῖο [τοι Πεηίεβ 

, {9 Φ εἴα Ρ̓ ἱηρπίει 
δ ρυσα υ ἀς(ςεμιφεγιιηῖ, 
μετα "δὲ ὸ τόν, τον Ρο[ξ αιπτεῖα μοί 
Ἷ ρεῖν ον σχοπτολι ἐμοῦ ἰαίτοο οὔίγάεταπις, 
τὴν ἀνοδιον͵ δὰ λώπσξ ἰσεηξηπὶ απ]ρεβ 
ϑάρσεἴ ἔφα αρισὶ μομτὶ εδβάεηἰαηπίτοπείε “ 
κοῖς ἐκ τὴν τῶν "δὲ ἴῃ 

' ἀμφοτέ ἐρων ΤῊ ρίαν ἀΙΆΒοτνμαι (αἰ Π 
ἔστι Μενόηχος. γοὶρ ἐχοοσιίδίαί, ἢ ἐπί πη 
ὅρϑῖος στιδεὶς, πο τοὺδ τούτιϑ ἤδη5 δζ 

Ἢ ἐμπῇ οὐ ἐίᾳ Χ ' Δηϊοτίοτεϑ 
ἡτυδιὼν τῷ τό Ρεάτιηι ρδγίξε 

ὍΣ προυσερείσεισ' μιρῦδ' ταῦ ᾿ς βρη δίδ' δ 
κε ἐραυττῖ. ὁμοίως σ᾽ - σοτππα πη ον ἴῃ 
τὐνμπρο γεν χλίμέισ, δητετίοτοπι ρϑῖτε ἰοἰίηαίς, 

᾿ς ἄμα ρα μαἶστι λα τῶν. ἈσΟ ΓΤ ΠΒΡΕΣ 
ἐν σῶν ἀντε νώτων αν, Γ {πΔῈ ἰρία τεγροτα δ 

ἰὸς χεράτοων͵ ἫΝ ἔξω τῇ σοι, δέ ἐχιτἃ 

ξ. 

»Ξ 



Φρίατος ἶκξ: τΥ Ρισαπι {ΠΟ 
τοι διη στι στα Μη, σὰ μετα (αἰΐει5 δί τε ροίξ 
τῦτο ἀμοιασ ἐστ 

ἔ ἐμτ δῦδεν τὸ τράγον 
πρὸς τότο τοίμ σ᾿ 

ὑσσιρε γησσιλέμου͵ 
ἐκ μη τὸ Φρέατοσ 

ὅυτῶς ἐχ τστδιίστοιστοι, 
ἐσχίρττι ἘΠΕ 'τὸ 

σϑμῖον κλομέμν δ λὶ 

δος εὐεἰαπλ : 

δίης .Ὠίτοο 
Δᾷ Βοσρτοπιρῖς 
(μδαλί ταηῖς 
{Π|ὰ ἃ Ρυιῖεο 
[τ εχ!!! ἢ 5 
[αἰςίαἱεῖθαι οἰτοῖ 

οϑίχια δἵ 
τράγος ἄντην ἐμέμφετο Ἀίτοιιβ ἱρίαπι αδοσαίαβδαι 

[ΔΠ4π4π| ἐταῃίοτοάίοτοπι,ς ὡς Ἢ Ὸὶ ρα β ΟΡ ΌΠΟΟΙ 

ττὶς σιυυϑκκ χα. ἡ λὶ 

ἀλλ ἀτοσοῦτα αἴγαι 

Φριμκοἐκέκτησθ ῤ 
ὅσοις ἐν τῷ πώχωμίσε 

Τρίχισ, δὺ πρότερον. 

δι κατέρῃς, πρὶν ἢ 

τὴμ ἄμολον δ χτν χϑ 

Ομῦθος λιλοῖ, Οτὶ 
ὅυ τῷ μϑὸ τὸν Φρόμιμον 
ἀυδιρα λθ. πὸ ότερον 
“τοὶ ἸΩλᾺ σχ δ ον ΑΝ 

πϑαγιμοί των ῦντωσ 

Ῥαξϊα ας δυΐεηι 
[{εὰ {ι τοῖἴπ αι, 
Πλοηῖος Ροικαε5,. 
αποιία ρατδϑ τα 
Ρίϊοσ, ΠΟΙΩ͂ ΡΓΙα5 

τῷ 

τῷ ἀε[ςο μα Πο5 ἀπιοητιᾷ ἢ 
ἐρτομα «δίγαεταϊεα, 

ἘΔ ΠΝ ἀροίαται, αιοά 
ἤς δζ Ρτπἀεπίσαι 
αἰτιιπι οροτίος ρΓία 5 
ἤπες οοηίγάεγατγε 
τεγαπι, ἀείηας ἴϊο 



᾿ ἀντοϊς ἐγχόρϑι ἽΣ 

Περὶ ἀλώπικος οὶ 
Ἅογτος. 

Λώπεξ! μηήγω. 
ἀ ϑτοι σι μ μη 

Ἅέομτα, ἐπι ολη 
χατάτμα τύ χὴν ἀντῶ 

συῆντησε τὸ μὲν 
πὶ του ὑύτως 
ἐφοβηη, οὖσ Μικροῦ 
μὴ ἀν υϑ-ι νᾶ. ἔπ Θττὶ 

τὸ λλτι ὃν δεοι σι μένη, 

ἐφΦοβέθειμεν᾽͵ εὖυ μμαν' 
ὧσ Τὸ πρότερον. 

ἐχτρίτον δι᾿ ἀντον' 

ϑτα στιμέμηὁ στα 

ἀυτξ ἐχατιδαΐσησεν 
ὡσ κσὴρ πῷ ὁσελ)ῦσοι 
“Διο λελθῆνοώ. 

παῦε λελοῖ, Ὅτι ἑ 
συμήγεια͵ μος τοὶ ᾿ 

ἱΡ[45 Δροτεί, 

Πε νΐρε δζ, 
ἰεοι)ξ. 
ι- Ὗίρες ποηάτηι 

σοηίρίοαϊα 
ἰεοπεῆν ρος 48 πιὸ 
ρεῖ αἰΐχιδην οτίπδαι εἶ 
οραίδιίς, φαΐ επλ 
Ῥτίπηαπι ἢς 
εἰαγς, ασα θ 81 
δί πιϑεῖπα εἢ ἀείμάςε 
(εοπτηπ ἀο μια β 

᾿απχαίς φαίάεαν, ποπ ἔάπιοα. 
τ ρτί15. 

Τετοίο δαίεπιίρίιπε. 
᾿φοηίρίςατα ἀἄεο 
ΙΡίαπι σομίτα αὐίαεῖξς 
υἵ ὃἃζ Δοςεήεη 

ςοἰϊοαιιοτοίατ, 

Ἑαδυΐα ἀςξοίαται, φιοά, 
ςοηπιείάο δὃζ 

φοβεροὶ ἊΝ πραγμοΐτῳ μ τεῦ τ δ ]!ᾳ τεσ ᾿ 
π΄ τι 

“' 

ἀςοο δή 4 [κοίε, 



Περι ἀηδιόμος νὰ ες ΡμΠολείΑ δ 
ἱέρακοσ, Ἀροίρίϊγεο 

Ηδων ἐπ! ̓ λέμδιρερ Εοπχεία (ὰρ ἀτδοίεπό. 
ἂ χαλι ζοιλέμῃ͵ κατα [εἀεῃ5 ἰεοιιάπατα ". Κ. 

ΗΝ τε τ, ̓ ἀωϑθὺᾳ ἐδιων] ἱέραξ ΠΟΤΕ ΠῚ οαπείρατ,ἀςοίρίτες 
δι ϑεασάμεμοσ͵ ἫΝ δαίοῖι ᾿(π|ῖ15 ὃς 
τροφλᾳ ἀπορῶν, Ἢ οἰδί ἱμάΐρεη δ... 
σιμυεληφομ ἐστ ποὺς ἤκοηον. ᾿ 
ἡαν μοηρ ἔϊαδ σα ὙΓΊΤ ἤαος δηταίπ ὀσςίαν, «τοι 1: 
μέλουσα ἐδιέξῤτο τοῦ, {πειυτατοσαθάξιδιν πὴ ς 
ἱεέράχος, μῃ Ἷ ῥωϑῆμο δοοίρίἐτοπι ποπ᾿ ἀοποτατί, 
μὲ δι } κι} ἵκανημ ξίμου͵ πες (πιβῇςοίεητεηι εἴς.. β 
ἱέραχος 2 ξέρα: ο΄ δεοίρίετ!9 πεηίτεπε, Ὁ 
ἼλΝ ἐβοιζ ελέίῳ δι, ἱπιρίεγε, ορούίοτε δἰπίοπι 
ἀυτὸμ τροφῆς ἔρπῃ ρακί. 
πξοσ δυόμεμον ἐἼΤΙι τῷ διαίρεηζειι δὰ 
μϑζω Ν ρνέμ. ὀπιαίοτοβ Δαίαπι 
τνὰ ἀρ προς Ἔ δ. σομπεῖ δὲ 
ἧς ραξὺ ὑγχτῦ λαβω ". ἀοςίρίτος {π|οἰρίεης 
ἔϊσεμοἀ λέγω οἷε ἰμααίε εἀ ἐρο΄, τ Κατὰ 
ἀφ ρον δ ὅκυ, ὠστὰμ ἀειπεηϑ ἔπι, ες 
ἐν έρσην ὀταίμημ ἔῃ. πιληϊδ5 ραύδία σι ἡ 
Τροφὴ ἀφάσιτὰ ςἰδαπιάϊαντεοηθ Ὁ 
μήτ Φουνόμεμοῦ͵ ποηάασι ἀρρατεπίία ἱ 

- 

λιώχοιμί, προ  ηἰο ἔαίξδεε 



δ δοισλελοῖ ὃ ὕτηίαρ᾿ Ἐαρβυΐα ἀοοίανκιναδοάει 
δα ἀμϑιρώγτωνδυτῶς 
Ἢ ἀλόγίς δι σιν, δι 

λχὲλη δα τλθόμων, 
οὐλήλων. ΓΝ 

ἐν Δι σι προίέμεψοι 

'Ποηγλίηαια ἢς 
“ἀττδποηαθίϊοβ πτηῖ, 4αή 
Ῥιορίεν ἰρεξῃι Ρἰατία πὶ 

ἸπρεττΟΥ εχίἢεμηκία. 

"ἢ ΑΔΒ 5 διοτανκι ἡ 

Γερ οὐλούφου γα. ῬεΒεϊεδζ. κτὸ 
ἀλεκτρυόμοσ, αἰΐο. 

ἀ λουροᾳ σνλλαβὼν ἔ εἷεσ ἘΠΡῸΣ θυξῳ 
ἀλυκτρυόμα͵ σαϊ πὶ 

μετἰὐλόγου του τον Ὁ ΠῚ ταιοηαδίϊί ἔπης 
οἀετίας, ἰβου ήδη, σδτία αοἰ ἷξε 

᾿ χκαταφαγ ϑνοιο λὲ ἀδοηοτατε.δζίααι. 
κατηλόρθάυτου͵ ὡς ᾿Ασοα αείρ(απιιισά. 

δχληρὸᾳ ἄν Τ νδ τατα επιβ ἐἤος. .. 
ἀρμϑρώηγοισ. ϑύχ τῶρ δΒιοπιίηΐδιιϑ ποῖα. 
χεκ ρα γόνα νὰ μευ - οἰαπιδη5 αἴ ποι 
συγγὼ ρῶν υήγϑου ἀϊαντ ἢ 5 ἰρπιπμηα 

τυρβαίρον. ἘΣ Δ ῊΣ Ἴ᾿ΑΠεααῖ. Πίο. 

λάπεολογυυμέμου ὥφι. ΣΑΙ ΓΕ ΠῚ ἐεβομαδνν 4ιοά 
ἔτωτ' ΤΝς ἐκόψων ὠφε λθ αἱ ἰπ ἠϊοτει πὶ απ ίατοπε. 

Ἴοῦ τὸ ποιᾶν ὡς ἐ ἐἼΓῚ Τοῦ δος (δεστει ας δά. 

στυωήγη τῶμἕρ γῶν 

ἐγάρειϑαι δ ληάι 
᾿αἰλυνρυοἀιτίαν. 

᾿ς Ποἠ[πεῖὰ ΘροΓ ΠΣ 
εχοίτα τοητα τ οτατίαδ 
᾿ξεἶο5 ἐλυίαπι Ἶ 

6Ε 1} 



ἐσσεφεριν, ὡσ ἀσεβὴς 

ΓΝ περὶ ΤῊΝ Φύυσημ 1.5) 

μοῷ ἀδίελῷους͵ 
συμ μι γυνμενο οι ; 

τὸ δι, κορ του τὸ πξος 
ὠφίλεαν δὰ 
δισοτῶνπροίτἊεν 
Φησοιντος. Ἰτολλωμ ἶ 

ἀντοιο ἐντῦ γεν ων 

τικ τομιέμων ὃ οὗ λύρος 

ἐγσεν,ἀ λλτσυύγε 
τολλῶν δυηγορές 
δυπίοσώηγων ᾿ς 

ἀπτολοχίῶν ἐγὼ 

μὲ ντοι τροφοᾳὺ 

Μμενὼω,͵ τύτον 

χατιυλοιμί τατῦ. 

Ὁμῦϑος λιλοῖς τι, 

νη ρα Φυσὶ ιῷ 
πολεμμελαν οὐρονμύμν 

ἄμα μετίυλόγε 

λιυιυηϑεὴ πϑοσ χέματος͵ 
ἄπ ραχχλύπτωβ 

γέμαν Ἰγομηρϑϑετοιι, 

ἰηξετοῦδδι ]υοά [[Ὰ Ρίαιϑ 
Πιεγρα αλίατϑ] πδιτί 
δὃζ (οτουίθε 5. Ὁ 
οί 11 χιῦδ5. 
{Πο Δατειι ὃζ μος δά 
αὐταῖς ἣν 

ἀοιλίμοῦ αὶ ἤει. 
αἰσεηῖςο, ας 
ἱρίι5 πίπο οὐδ 
ηασίοεητίδακ. εἰς. 
ἰη4αίτ, τε {τα 
ταυϊὰς ἀραπάαϑ 
τα οηαδίθας 
τείροπ[οηίδιιδ, Ὅρο, 
τδῖπιο ηοἰδαῖι5 ποι. 
τὩδαοροιλης 

᾿ ἀευοίποια 

Ξ ΠΝ ἀεείαται. «ποά ̓ ἕ ὃ 
παἰίοἃ λίυστα 

«εἰ η ἥσετα εἰίσει5 

ἢ ΟΠ ΟἹ ΠῚ ταύομαθής, 
Ροτοτίς ἀμ μῦν 

᾿ “Βς τς 

υὐάας μαρραια, 



περὶ δ τρυλμών, " 

“αὐρδικος. 
Λεχτρυόμεις τι 

ἀ ἔχων ἐπὶ ΤηῸ οἰκίας 

τ ΕΠΊΘΩ5 δζ ι πρίοεμεμος μοῖρ 

ερΑ Πα δζ 
᾿Ροταΐςεα 

ο΄ δ)1ο8 φυίάαπν 
Παθεηδίη ἀοπιο 

πέρδικα, στ ἐχέμο τῷ ΡεΓαϊςε. σαατὴ {{{| 5 
β ἀφῆκε νἔμειϑαι, βδῖ Δ᾽ 

Ἢ 

ἀϊππίε ραίοί, 1 }Π|5 φατε 
“χυπτῦν Τῶν ἄν τῷ Υ μοῦ ποτ ετδητίθι5 Ἰρία δί 
ἀπιλαυμόμτων ἀντρ8 οχρεϊϊςητίθι5ηρία 
ηϑυμ εἰ σφ᾽ ρα. {ἰΠαραῖας υαἱ ας 
νομίζων αἷσ ἀλλόφν λυσ ρυϊδη5 ἰἅιιδπι αἰϊοηίρεηδ 
ταῦτα πα Χχεν͵ πίος, μασραῖία 

ἊΝ ἀλεκτονόμων.. ραἰς. 
οἷσ δ' μετα: Μικρὸν αἴ δττοπὶ Ροἢ ῥδυΐπτι 
κἀχθμοισ ἑώρακε δὲ ἡ 5 τι! 
μα χο μέμοισ ΜΔ Ραρσηδηῖο5 δ 
ἀλλιλ ϑυδ χύπτὸ υτὰσ͵ ἰπυίςειι οϑεάοηίος. 
τῆς λύπτησ ὁ ἀηγῦ λυϑὺσ͵ {{Π|ςτία ΠΡεγδία 5 
ἐϊπστν ἀλλίγω γε ἀνα ἀϊχίεοκά ὁρὸ ἀε 

ηϑρῷ ᾧ ὀυλυτσισύμοι ἡ οφῖετο ποῦ τα θοῦ 
δρῶν μὰ ἀυτοιδ «65 ὃζ ΙΡίοβ 

μαχομ. ἔροιο ἀλλήλιοιδ Ραρσηδιο8 [Δα ΓΟ. 

Ὁμῦθοσ λιλοῖ, τὶ ὃ, Βαβαΐα ἀκείαται σαοά 
φρόνιμοι ρα λίωσ - [δρίσητεϑ ἔαοίϊο 



Φὲ ρύδι τοὶσ' πτιρα τῷ ὡμ᾽ ἀρυμηϊ δ᾽. Ἄκου, ἦ᾽ 
ὅλ λοτ ρίώμὶ υρβ ρθσ, ἈΠ ἰδ5 ἰηιατίσ." 

ὅταν ἐ ἀυ τοι ̓ Ἰλώσί ἢ “ἤηίρίος υἰδοτίης. 
μὴ λε τῶμ ὀκείωμ᾽ ἡ ας ἃ ἀοηιε[είοίς:". 
ἀσε αὐβυνοαν τς " βρρις ἐφλτ οι 

ξιφιδοδ Ἐπ 

Περι πρλιδῳ θκυφιῆ "ὰ ὈΡΡ ΟΜ ἦρε δι᾿ ᾿ 
χεφοαλησ, τ Ταρίτε. ΤΑ ΧΕΨΗΙ ᾿ 
ἀ Λώσηςι ἀς οἰκίαν π “Μιρενία οι, 
εἰσ δ δα ΛΡ3.  ἐροΥ δ 

ὑηρθκ βρη δ, ἘΝ ΡΗΣ δι δ'  Σ- 
δὼ ἐχ αοτὶ ὟΝ ἀμττ, ἐς δὲ πηραία ἱρία5 ἀἐενδι 

σχῶ ὧν Δϊε ρϑμ ὡ μέ "" ππίούπη! ἠκψνν ΧἜ" 
ἕυρε ἜΣ κεφαιλην ἱπαςηις δζ᾽ ζἀραξο 
μορμολυχ (δφυῶς ἴαγαα ἢ ἔστεσίε 
κατισκθασ μέ μην ἣν. αθτίςατα τ. φιδά᾽ " 
μοὔρ μοι λαβύόσα τούς, ᾿ δὲ [πξοἰρίεμϑ᾽ “᾿ 
χιρσινὶ ἔφη, ὥδιοι ο ρλαὐδήνίραδιειϑαμδς 
χιφαλὴ ἐγχέφα ων ε οριιὲ σα εκ γαπα,. γος ΠΣ 1} 

ὀυχ ἔχει. ἰδού, ᾿πρη: νἘλοΣμμ ἀν ον ἐνῇ ) 

Ὀμῦθος πρὶς ἀρνδιρας Ραμα ἰϑδίτου: ἘΡΕΤ ΘῊν 
μεγχλοπξοτ ες μεν τῶ ὦ πιαρπιῇοοϑ φαίδεδαςς 
σω ματι, κατά. γυχὴν. οοτροῦε (ξδαιηάθπι ἀπίην, 
Δὲ Ἀλοχόηγσσισ,. τ δαϊςῖ τη ύποίοβ. ᾿ 

Γ: 



τοὶ ἀμδρακέωσ 
κμαφέως. ἐλ 

Ὠεατροπλτίο δέ 
Ἑυ]οηες 

Νδραχδὺς ἐτοίτιμοσ ο διροπάτίιϑι ἱπααλήδην 
ἃ διχῶν δικίοις͵ βαθίϊδης ἀοπιο 

τς ἠξίουν ρὸν κναφέα οτορᾶθας δζ μιοπεπι,. 
πτὶ ραΓεμόμεμον ἀντῶ δοοεάοηϊεηνίρίι 
στιυοιχΉσπι, ἢ λὲ ες φΟὨΔΡΙδτο αῖ 
κμαΦϑ)ς ὕπο λαραὶν. ἔαο [υ[οἱρίεπϑ 
Ἐφη ἀλλουκάνὶ ζ γὼ ἰηαπίτοίς πο ἐρὸ 
αὕτο πὶ ἀξανλιυαόμον “Βοσῇοετε ροῆςησ 
λέδικ γάρ, μήπσ ἃ τς ἔπε εηΐ 26 
ΠΊΩΝ (ἐγὼ Ἄδχ ογὼ ἀυδξέερο ἀοαῖρο 
ἀντος ἀσβ ὅλμο ἸΓᾺν Ῥ δ, ἐδ ἱρίε Βιϊιριαίς ἰβρίεθεν 

Ό αὔϑος ἸΠῊῊΝ ὅτε... ̓ἘΔΒαΐα ἀκίάξις «αοά 
"τἂν τὸ ἀμόμιοίον ,οηγηεαιίΠιπιίς 
ἀικοίμώμητο 6 β ἰηφαδυδισοίκυμίε, 

Περὶ κακοπραύγμομοο͵ Ὠς διαϊίσαθι. 
καὶ ἀπόλλω "μοὴ., δ Ἀροϊϊίπεα., ᾿ς 

Νὴρ κα χοπς ἄγων, ἵν πὰ! ρΏ 5 
ὰ ἐς τον ἐν λελῷοίσ αὶ κα μὴ ἀεἶρῃίς 

ἭΧεΡν ἀντ ὁλλωμοι. ἰαίς ἃ ροΠίλεπν 
ΐ "τ ἐρῶσει τύτον͵ 
βυναόμιομοσια σι λϑ 

οπεήηρεατε ἅπης, 
τς ποίςζηβ εδζ ἴᾳπι 



5 ουλίον. λαρὼνἐυ πῆ 
χϑρὲ μο Το τὶ 

ἐϑῆτὶ σχε σάσας: Ὁ 
ἘσΗ ἐ τοῦ ᾿ Ῥιπολις, 
ἔπι τοὶ τί. δὰ ἤρετο τονΣ 
στὸν λέγων. 1 
εἰ γγο λον, 

ὃ ματα 'χϑᾶρα φέρω, ὲ 
ἡγότερον ἐμπαμουμἐσὶν. 
Ἡ ̓ ἄ πα νοι. βουλόμενος 

ὡς ὦ μενὶ εἰ τ μου ἔτ Ί, 

ζῶν ἐπατλεὶξ αετοὶ 
σρυλίον εἰ λλ τ μου 
ὀϑυς ὁ ἀπ᾽ ἡγυἱξαό 
μεκρον ἔχδινο 
προεμεγχ ἂν ὁ λ: :γῈ 

στὸσ Τὴν χαχότυλ γον 
ἀυτὸ γυοὺς ἐπίνοιαν 

ἐξ ἼΓ ἐν. ὃ πότερον ὦ 
ὑτος βέλει πο ιἥσται, 

ποίησον Ἰττιροῖ σοὶ 

χ ἄττα γοὲρ π τῶτϑ 

πίξαι "ΤΊ ὧν δ ' 
κατέχες͵ Ἧ βέχρον 

ἀποδιξξαι, 

“ΡαΠετοαίαδι, ταρίοπϑ ΤῊ 
΄δηι δζ Ὦπης 

μείτε ορέτίςης Ὁ 
Πειίεηαε ἐροάεσι 

: ΡτοΟχίηιε.ὅζ ἱπιοιτορ πίε 

ἀειτ σι ἀϊςε 5 Ὁ 
Α Ροϊΐο. 

᾿4ποά ἴπ πταπα ἔείο, 
τὐτασα αὐππππι εἴ, 
πεῖ πτογίαιιαι οίση 
ά( αἄ πιοτίσααι ἀΐκετίε ες 
πίστι ἀεαχουίίαγα 
Ραἤετοιίαπι. ἢ ας αἰπΠὶ ὁ 
 ἢδιτίηχβοοδης5 
ἀούαιπι πὰ 

᾿ ρβεγγενδῖ 
ἄσι5 ΠΊΑἰσῃ Δ ΠῚ ᾿ 

ἱρίππι ποίζεῃϑβ ορίπίσηςν 
αἰχίω τα πιὸ 

Οἰρίε υἱβίασετες, 
ἑας τὰ 

“εἰ εηίηι πος 
(λσετε, πε τίαισι Πα 
ἴεη65 πεῖ πιούασης 
οἴϊεμάεςε, 



Ὃ μὔϑος ληλοῖ. τὶ τὸ 
9.8 ἀπτοὶ ρα. 0} σϑν 

μα ἀ λοΐγεγον. 

΄ς ρι ἀλιέων ρῶς 

ϑυμμύ 
Λιδο ἐξελϑόντις 

“: ἐπγοΐγραν͵ ἐπ εἰδιὴ 
Ἰτύλιὼ χρόμον 

ταλοασωρησομτισ͵ 

ὀνλὲν ἴλον σφόδρα τι 
ἀϑύμοιω καὶ 
ἀγα χὰ ρῆστα, 

παρισχλαίζομτο- 
ε ἐ ξαιῷμες λὲ γυμνό, 
ὑπαύτε τῶν μεγίσων 
διωχόμεμος ἰχθύων, 
ὃς τὸ Ἰζλοιον ἀντῶν 
ἔσηλατο.δι λὲ τέτον 
λαβέ υτισ᾽ μυϑήδιομῖσ 
ἀμενώρησαιν. 

Ὁ μῦϑος ληλοῖ ἐν τί 

Ῥαβυῖΐα ἀοοίαναι. χιιοά 
᾿ς ὨΙΠΕΩ ἱπαεςεριρις 
δζ ἰαἰαιίδ ϊο. 

Ὠε ῬΙαιοτίδας δὲ 
ΤὮἄπμηο. 
Ῥ ἰἰσαιοτέβ ἐεχεηϊζος 

αὐ πεηδίδηξ ροΠ ΔΙᾺ 
ΛΓ] ΓΕ ΠῚΡῚΙ5 
ἀείαιίο 
πἰδι! σερετπης τας πππίαπε 
{Παραηζατ, ὃ 
ἀϊίσεάετς 
Ραγαθδηίαν. 
Παιίπιν δυίοα ἀπ π της 
αι Πποάδπι πιαχί Πού 
ἰη(ἐστατπ5 ρί(οἰτα τὰ 

ἴῃ πδιιί οί ἰρίοττισι 
μη τ. δ απῖεηι πῆς 
σδρίεμτεβ σπὶ οἰ πρίδίε 
ἀϊςεβοταηι Σ 

ἘΔραΐα ἀοοϊατατ, 4αοά 
“πολλώκιες ἀ' μὴ“! ἵχρ ε ἴχρε ιᾷ ποῃ δΓ5 
πιρισλι͵ ταῦτα. τύχη 

Ἷ 

Ριαθαίτως ἰοτίαπα 



ἱλωρέσα Τό. ἀοπαιηί, Ν 
Περι Δύο βατράχων. 

[)ε ἀπάᾶδιις Ε Δηίδ, 
Ρ ἄτραζχοι δύο ἔν τ αὐαάπαίη 

λί μϑη ἐμέμοντοο ἤασῃο Ὑρω ᾧ ἢ 
Ἢ ἐρόιδ λὲς ὅῃ βανλείσπᾳ φοαϊς ἀυτοιῃ [οσαῖο᾿ 
Ἴησ Λίμαψμμο, ἐκείνην ὦ ἤαρηο μά 
κατα Αἰ τ όντες͵ το ΠΕ το5 

ε τεφετοιω ἐτε 'ραν- αατεραπι αἰπτα, απ ἔ 
μα δια ραϑῶ δ ίφαι ρτοίππα Ὁ 
πσεριέτυ χον ῷ ρέα πὶ,  ἰπποπογαηι ραοα Πρ 
ὅπερ Ἰδιων τε ρβὸδ  ααεπιμίάοηϑ δἰίοα Ὁ 
)ειτέρω, Φησ Π ΑἸτετί ἀϊχίῃς 
συγὰ χτελϑ μάν ὥ κ«οηεείςεηαίηϑ 
ὑὕτης͵ εἰς Τὸδι τὸ ρίαίπ πησ 
Φρ ἐαροὺ δ Ῥαειπιἤχο δειίοπα. 
ὑπτῦ λαβὼν ἐξπεν. 6 (υ[οίρίεῃϑ ἀιχίξο 
ἀμ δυΐῦ μοὺς “το ἔνγαι, ᾿Εἰρίεατ δύ δίς 
ὑλὼρ ξηροῖ μϑῇ, π-ᾳ 8488 αὐπετίς' απδηᾷο 
ἀν χβησόμεϑτι» β ᾿φἰσεπασηταδ., 

᾿Ομῦϑης ληλοῖ οἰ ὅτι ὦ ὡς ἕδθαϊα μῶμος 
δυλέὸ ἀπ βίσκέπτως" ̓ δοη ̓ οροτιες!ςίγαεγία, 
προσϊεμο τό, με τπεν ἰΐε 
πραϊμαστμ. οἴρβο ΤΣ 

ἕ 
΄ 



σε γένοντος "ρ΄ 
ϑυίναι τύ. 

ἰ Ερὼν προτὲ ξύλα, 
ὭΣ τυμὼν ἐξ ὕρου͵ 
᾿ Ἔν δ Σοὶν μωμ. 

ἀράώμεμος͵ ἐπειδὴ 

πολλᾶν ὑλὸμ 
ἀποιλθισμέμοσ, 

ἐβοΐλισεν ἀπτειρυχ δ 

ἀπιϑιτότε το ξυλα 
 φπιρὸ τὸν ϑοίμοιτον ἕ λγέμμ 
᾿ἐπσικαλᾶτο “1 λὲ 

᾿ ᾿ ϑτιματε ϑὐϑυς 
ἐπίιφαμτος͵ δὰ τὴν 

- οἰφτίαυ πυυϑτιν ὀλλέμν 
λἧυ ἄντον χαλοίῃ, 
ἔφειηνα τὸν ̓φὸ ρτομ 
δίρας͵ ἐπσιϑῆσ μοίο 

Ὀμῦϑυς ληλοι ὅτε 
᾿ἡτῶς ὀξμ ρωΓ 
Φιλέζωοε ὧν ΤΡ 
μυ Ρίοισ χΤυδιμύουσ 
δητοσῆ,τὸμ ϑάνατου Π 

Ὁε ϑερε δ 
Μροεῖε. 

8 ἘμοχοΪ ἰίση 
ἰῃμοίἀοη 5 εΕχ τοηΐδ 

δζ ίαρει απλεῖοβ 
Διο Πει15 ρο Ζαδαι 
τὰ] πὶυ]5 πὰ 
ἀείκείραξιθ 
ἀοαπαβδαίαυίι» Δείρετᾶτασ. 
᾿ἀεροίαίε Ιΐρῃα" 
δὲ πιοτίσ πεηΐτε 

ἱπποσάραί δῖ 
τηοτις ατίηι 

- ἰηῇδηις ὃζ 
οαιιίαπτί ἱητοττοσδηΐς 
Ῥτορίεν 4π|ᾶπὶ ΙΡί4 ποσαύείο 
ἰη αίς, ποτ 5 
δπο Ιο}5 'ροι45 πγ11|6 

Ε “Πὰ [Δ ἀοκίαται “φυοά, 
οὔτίς ἤστιο 

απγαίοτ υαἰτας ΧΙ 5 εἴ ἮΝ 
λα ρετίσυΐα 
{πδεατ’ πἸουίοι 

εἰς δυ πιὰ ραλί δέτοῦ οἰπηίΐηο ποῖα δά ἴο : 



Περὺ χήρας κρὼ 
δρν!γδῳς 

Ὑμήτις χῆραι, 
Γ ὅδρρμὶν 

ἐξχεικαϑέχαθεν 
ἡμέραν͵ ὠδμ ἀυτῇ 
τίκτου στιν ὑοιίσσαι στι 

λὲ ὡς ἀπολείοι ἢ 

ὄρνιθι κριϑὰς 
πιραβα λοι λίσ᾽, 
τί ἔξοται τπαὴ ἥλερασ͵ 
αἴτο τι ΝΧ αν οὗ 
Χο ρμῖς πὶλελεοὶ 
)ινομέμα, ὑνλά-ποιαξ 
Ἴῆ6 ἣμ τρασ᾽ τικέψ 

ἀδίια το. 

Ὀρμῦϑος λη λοι. ΤΊ 
ὃ. λ᾽χ ἀντία 1 Ν 
πιλέιδνυων. 

ἐππτλυμοιῦτις͵ «οἷς 
ταὶ πτὶιρῦυτε 

ἀπουρβαίλύσν, 

ΕΝ Μκδ εῖ 
(δἰ μα. 
τι ΟΠ ες 411] παἰάπα 
σαὶ πα πὶ, 

᾿μβάβεθαι ρεγαμηίίδεε. 
ἀΐεπι οἴαπὶ τρί 
Ρατεμίοπι ραΐαη 9 
Δπἴειη ηοά ἢ ρίατα. 
σα πᾶς οτάοα 
οδίίσετες. Βί5 
Ρατετγειίη εἰς. 
δος ἔεοίϊε 
αἵ σα πα ρίη σφ 
ξαζια. πρῷ (επλχεὶ 
᾽η ἀΐε ρατοῖε 
Ῥοιεταῖς 

ἔαθαία ἀεοίαεδε, “ποά 
Ῥίοριοῦ ἁπατίοία πα, 
Ρίατα 
(εἰν ἀείδηῖεβ δ 
Ῥνδίεηιία. 
ΔΙΛ ταῖς 

2Ὁ 



περὸ ΟΝ ᾿ς ΠεΤονϊῇ ἅ 
ι 

Χανόσ, ἧς (λδης, 

᾿ 
ἱ 
ἡ 

μαθές τίςὑτὸ πι οτίις 4αίάαπι ἃ 
δι κω οσ “τὸν ἡ λῆς 

ἴα σ᾽ ὁμεμον τι ἰριε πιεάιοατασὩ οἰγοπ δδῖ 
ζυτῶν. ἐντυχῶν λίτισ ἄτεπβ.οδαίληϑ ἀᾶς αιιάαπ 
ἀυτῶ πρὸ γμοιδ δ᾽ ᾿φητ, ἰρίι δζ ποίζεηϑ οί ἀτίεο 
ὦ δυτὸς τι Ἴεν Ὁ οἱρίείπααίς, τ 
σώζεαϑ οι βούλει λαβὼν (αἰ πατί αἷϑ σαρίεησ 
ἄρτου, ΓΕ τύτωῳ νὰ Ῥάπειῃ δζ Πος δζ 

᾿ς 7ὃ στμιοι, Τ86 πρληγησ [λπσπίηεσι μία σας 
" ἐχμώξας͵ τῷῶό “ . αδίϊεγρεηβ 

᾿ς Δαχόρτι κί Φαγᾶν τπογάεητί σδαὶ ἰσοπησάοτε 
ἐπ ίλοη,κἀκερνοσ ἀλοδζ Π| Ὸ 
γιλάσοισὶ ἔφη ἀλλὰ τίάοηϑ ἱπχαίτ εὐ ἔα 

τῦτο ποίσω, λέμε ἤος ἰαοίαπι,οροτιεῦ ΓὯξ 
ὑπὸ πάντων τῶν ἐν τῆ αὐ οαληίβδιιϑ ἴῃ. 

ΟΧ: ζω χυνῶ "25 δθημον οἰππίταις σαίδιι5 πιογάετε 

Ομῦϑος ληλοιὅτ Β ΒυΙα ἀειαάς αυοά 
Ὕ τών. ἀνθ ρώσσων ὃ δὲ δουπίητιπι 

πτϑνπροὶ εργετούμεμοι Ρτααί δειιοξιοίσ αθείξε 
μάᾶλλομ ἀλιίχεν Πχαρί5 ἱπατ τὶ 

πτιροξυυομτοθς  ὀ  ΄᾽’ἱποιίδμζιι, ᾿ 
ν Ξ . 



Περ᾿ λύο ὑεαιυισχὼν͵ 
κρὸ μαγείρου. 

δι ὑ νεανίσκοι 

μαγέρω 
πιρεκαϑηντο οἰκσὺ λὴ 

τἴ μαγθρου πτορ τι 
τῶμ δ Χθων ἔργων 

ἀσ χόλον έμου͵ ἄτιροσ 

τε τῶν μέρος τίτων 

κρεω υν ἀφελό μενος͵ 

ἐς ἀποδεῖ αἀδοίεςοημδας. ἢ 
δί (ζοηαο, 

ἀ Ννοκπάδοϊείςοει!! 
ζοῆσο 

αἰπορδητῖοὃζ ἰ. 
σΟήπο οἴτοα αἰίαιπά 
᾿ἀοπιοβίςογαιι ορετααι τὸ 
οσσπραῖο αἰτεῖ 

ΠΟΙΕΙΠῚ ΡΑτΓΕ ΠῚ φαδάλαν ' 
σατηϊ 1 σα ἰογξή 5 

ἐσ τον ϑοιτέρου καὶ ϑῆχε ἴῃ αἰτετία5 ἱπηροίαίε 
᾿κόλπομ' ἐποίϑρα Φέντος ποσσὶ γοποτίο 
διῶ μια γθρον κοῦ ἢ τὸ 

ἈἘρέοσ ἐπστς "τϑιύτος, ϑ 
μὲν ὀλεφωσ᾽ μυνε 
μὴ ἔνεινς ὁλέχυυ͵ 

μὴ εἰ Ἀνφέμουεν λὲ 

μαάγειροα ἀιϑὁμεμοσ 
ἐν καχονρ)γίοιυ 

ἀυτῶν, ἰτσεν, ἀλλὰ 

κἄν ἐμε Ἀύϑητε, 
τόνε Ἰπατορχούμεμον 

τὸν ὄυχουυ λήσερσ) συ» 

Ομῖῦτς λη λοι ὃ Τῇ 

Ϊ ἱρίταν σοήαο δζ 
σάτῃοπὶ 4 δΓΟΠίς 
ηάεπι 4π| ἀοορίεατάδας, 
ῃοη Βαδεζειαῖ λαδοῆ5 
ΠΩ ἀσοορίῇς, δε. 
σΟΎτ115 [ἐσ 5. 
εαϊρ μιδίοπι . 

ἱρίογα αι μα ]αίς. ἰεα 
δζ (ι ας ἰδ Π 5 
Ρεϊεγδίιπι 

ἀειιι αἰ Π1ΠῈ 6 ἰατεξίύε. 

᾿ἘαθαΐΑ ἀεοίαρα ας 

ρους λον  Νδδι 



᾿ χάν ἀνθρώπου δζ {ἰ βοηλίμεϑ 
ἕ τοῖο ρ κουιῦτι 8 Ρείεγαηῖοθ 
Ἅαϑωμε; υ ἃ Ἀλοὶ τό νγὲ ἰατποτίαι 5 Δ ΠΕ 
1 ὃν δυ “λήσομεν . ἀειην ποῦ [ἀτοδίζυϑ 

Πε ρὲ Αυοΐ ἐχϑροῖν͵ Ὠε ἀποῦτι5 ἰ Πτἰςῖ5 
συμ. πρλεὺ »τῶν. ο {μ{πα] πϑαίραηριι5. 
δ υὸ τημὲς ἀλλήλοισ ἃ Νο ἡάδανί ἰαπἱσοῦν 

ἐχϑραίνοντις ὁ ἐπι ἰπιιηϊοδηῖοβ ἴῃ 

“ἴς ἀντῆα νεωσ εδάςσηι ἡδαΐ 

Ἂν» 

ξ ἐπρλεῶν, ὦν ἄτι δα αδφυίσαβδηῖ. '4αοταπι αἰτεῖ 
μὲν ἐπὶπτ τς πρυμὶ υη δ 4αίάοπι ἵῬαρρί 
ἀτερος δε ἐπὶ τὴσ αἰτεῖ αππίεια 
πῥώρασ ς ἐκάϑατο ̓ Ρίοτὰ (εάεθας. 
χόμῶ ὑμοσ διὲ ἰειηρείἴϑτε δαίεαν. 
ἐπστγενομέμον͵ μον ἰχίϊα ὃς 
“τῆς μεωσ μελλούσης παιίξαζατα 
ἡ δ τ πέέϑυ, ἴηι αδηπετοῦ: 
ὁἐ ἔτοτ' τῆς πρύμ, νηδ. - εχί[ζεηϑη ΡΠΡΡΙ 

τὸν ̓χυβερμέταν! ἢ ἰρέτο. ᾿ ΘαΒογηδτοίθηι τοραμίς 
“τότερου τῶν μερῶν τῇ αιγὰ ΡατΠππι 

πλοίου πρότε ̓  ἐπϑ δὲ οἰ ΠΌΠΟΙ Ρτίι 5. 
μέλλει ἘΠ 5, ὦ εεθεῖ 
κατάρα πτίζεϑϑαι. Ἱπθαπε οΙ, , 

τὸ λὲτ ἂν πν ἰκωὶς τ ἡ{|0 ἀπίοπι ῬΓούβηι ἡ 
ρή 



ὁπ ον τὸς ἀλ λαὶ ἐμοῖγε ἄϊςεηῖς, (ε αὶ 
ῥυκἴση λυσεν ̓  ὃν Ὧι τὸμβ ποη εἰ το Ἰπας" 
ὕ ϑοίμου τος, ὅγε ὃ ράν τχοῦβἢ αἰ άετς 
με Ἄλω πῇοὶ ἐμοῦ Τὸν ἄεῦοο αηΐε τις. 
ἐλθ ρὸν ἀποθυνάσχοντα. ἰπίπιίσιιπι τηοτίοηςο γα 

Ὃ Αὔγος λυλοι ὅτι Ἑαριυιΐα ἀεοίαται, ααοά, 
πὸ Ἄλοι τῶν ἀυϑ ρωἼΓ ων τα] Ποπιίησι αι 
δυδιὶ τῆσ ἀντῶ; υβ λοΐβησ ΠΕΦ ἰρίογιι πη ποοαπηδεπς 

Φροντίζουσιν͵ ἀπτέσ σουταησῇ 
ἐχθ ῥοῦ μόμον ἴδιοίαν͵ ἱπίπιίςοϑ (οἴπιπι ἀἰαξη ἢ ἐν: 
πρὸ ἀντῶμ ᾿ὰ δηίείε ᾿ 
καχουμέεμονσ πεχαῖοϑ. ἜΣ 

Περι, κοῦ σθρθ6. ᾿ ΠεζαΠοῖε, 
Καςως͵ ζωονέσ! ς δον δηϊπιαὶ εξ 

ὃ τιτραΐτουν. “ἐν ᾿υδάγιροϑδ ίῃ 
λίμμους τὰ πολαὶ ἤαροίβ αὐ ρατίστα σα 

λιαγτώμεμον. ἢ οὐ τοὶ ᾿σοηπετίαπϑοςαίι5. Η 
οἰδιοῖοι Φοισ ιν" ἰστροία ἐρυάρίδη έν δι ΝΡ τ 
χρήσιμα Φυο. ὀυτθῇ με} εἐΠ τς Βίο 
ὀυῦ ἐπ ολαρμύ Σ΄ ἰρίαιτ ροϊεαχάδῃι ἈΒ᾽- 
ἀυϑρώτσων το ΒοηπθΕ19 ΟΑΚῸΝ 

λιωχύμενος ἢ ἰ  ηἰσοπίαϑ ι 
κα τα λαμβοΐνῃ το, ςοπιρταδιοπάϊας ΠῚ 



γινώσκων ὃν χαρῖν 

ῃ ῥύπτθ πῇ δα τυισ' 

“δλιώκοτοω, ἀποτεμὼν 

ταὶ ἑαυτοῦ ὑ οὐλοῖα 

ΔΙώχσμεκο δυτῷ͵ 
ΠΉΕκ τυγχάνει 

: μῦθος ληλοῖ ὅτι 

ἐπὶ τραφὺσ, ὡς ἐἰδεμ 

ὅν το καρ τῶν 
ἀμνδρωηγωμ δ 
Φρόνϊμοιύπτορ τῆς 

ἑαυτῶν σΎΝ ρίας 
ὀνλέμα Ἄόγον ὯΝ 

χρισίμλων πρθιοιίτοιιο 

Ρερὴ τὸ κυϑὺς κο 

μαγέϊρου. ' 

ὑῶμ τστδιίστις ἔ ; Εἰᾷ 
μαίερϑον νὰ τ 
μοι γέρου 

ἀσκολουμέμου͵ 
καρλίοιν ἀρ ποοίσοισ᾽ 

ἔφυγεν δλε μάγειρος 

Χ 

ἄντον φιτγομταῖ ὑρῷ ψ'ο 

ὁοσποίςοηβ, ΟΠ 15 στα 
Παιδί πο ἀεη 5 

{ὰΐ ἰρίιαϑ Ριάδεπάα 
Ῥτοίίοίε δά 

᾿ἰη(εηπεηεεϑ. ὃζ ἤσ 
(αἰπίεπι σοηίοαίτι, 

Ἑαδαΐα ἡκοίάται" ιοά 
ἔς δὲ 
Ὡοπι ΠΗ͂Σ 
[Δρίεμτοϑ ρἴο 
[πα (αἷπις 
πα ίδαν τδείομ ει, 
ατἰμαῦν βοίππῖς, 

Πεῦδης δζ 
οοσιον 

Ἀηΐ5 (Ἀ]Πεἰχ5 ἴα 
σςοσαίηδηι" δζ 

ο (Θάπο 
σεοϊρδίο 

ς 

᾿ς σοῦ Γαρίε δ᾽ 
δυξαισίο ατοοσαΐι 

᾿ροπαετία5 ροίἐ υἀϊε 

Ιρίαπι πιρίεπίοατ' ἠ{ϊχίε 
ΟΡι 



-- 

ΤῊΝ 

ὑπουτερὰ ἀν᾽ Ἥς, 

φυλάξομοώσεοὺν γοὶρ 

ἀπτομου "καρδίχν. 
ὄ. Ἀρῷαα. οἰ λλλέμον 

καρλιρεμ.: λέλωχασ, 

Ὀμῦϑος ληλοι δ Τῇ τὰ 

Ἵ τὸϑηλιος το Ἴ ὁ; 6 

ἀν βρῶ ΠΣ 

μαϑ ἡματα γίνο γί 

Περι Ἅίο υτυσπαν. 
ΡΟΥΡΕΧΟΥΕΙ 

εωμ ἀκέσαρ ποτι Ἢ 

Ἃ ρβατραχον μέγα 

ὁ ῖὰ ἘΞ '4υοά 
αδίςππας βαοτίϑο 
οδίεγαδρο τα. ποη,ηΐπλ.. 
α Ππιε ού. 

ςερ! Πι, [εὰ ΒΥ 

ςοῦ ἀεαιῃιί, 

ᾧ ὦ: 

: ᾿ αδία. ἀοοίατδι, φάτ 

ῬαΠιομεβ εὖ τς 

Βοπλίηθα5 . Ὁ πὴ ἢ 

αἠοίρι μα ἔπηξ, 

Ὦςε ἵνεοης δζ 
, δηλ: 

εο διιάίεης οἰ 
ταηᾶπι παϊάς 

βοῶ )οσ ἀπαιοροῦζῃ οἷατιαπίοαι σοπποτία5, εξ .. 
πος ΤῈΜ Φωμεν, 

διόζενθο ,μέγωτι, 

ζ ὧον τνουπῷο σ'μεΐ νοαῖᾷξ 

λὲ μΐκρον. ὡσ ξίδιερ. 
ἀύο ἣν προςξελϑύντα 
Ἰὴσ Αἰκμες, 

προσελθών, ̓ἀυτὸμ 
κατα τησεμ.. 

δή ποςοῦι 

ΡυϊΔΠ5 ΠΑΟΉΠΠῚ παοάάαπὴ , 
δηϊπιαὶ εἰς, εχρεέϊαιλβ 
πὶ ρδυ αΐπηι Ροϊ χαᾶ αἱδίς 
ἱρίδῃι εχομηίφηι δῶ 
ἃ ἴασπο 

-, Ἀσσεάρῃϑ ,ρίαπι 

ςοπομ οτος 

Φ 

Ὁ ΡΥ ΤΉΝ 

τᾶν. δος τρυσλααι ἀύσυσν ». 



ὦ σ᾿. 

τ υυ τ ̓ς 
ν 

Ἷ " 

Ἧ δ αὔἴδος ληλοῖδ δ Τῇ. Γ Ἰποὴ ἀεοίαται,ὐοά 
ὄνλέξ προτὴσ ὄψεως, Ἡοι Θροτίεῦ δῆτε αἰρεόϊαι 

 ὑῥηζάχοῖο μόμος θ ααδίτα ἰοίο 
τοι ροζτ ει οὐ οὗ κῸϊ Ρετεαγθατί,, ; 

περὶ μανττως. ἴ)ε γδίε, 
μ αὐτισ ὑπ ἀρᾶᾳ ἃ διοϑίπ οῖο 

, Χαϑημέμος͵ [ἀφ 5 
λιελίγοτο ἐπ σαντοσ͵ ἀιρπιαδαι διε. 

ολέίγτος ἜΝ αὐπτεῖι Πυσάαιι δζ 
ε ἀποιήξίλαμτος, ὡς οἷ ἀπηρίδηῖς απο 
᾿ς σ' δικία ᾳἀυτοῦ ἀοπισδιρίπιϑ 

ϑυρίλεσ τοῦσ οι δὲ ἐοπείξτα οατμοδ. 
ἀυοσι πταμέμοιι { ἶ ἀρεῖ" 

ἔϊεν καῖ "π᾿ οἷρ ττὰ τοῦ 6. {πε ὃζ οπτηία ἅτις οἴδαῖ- 
ξυ λον ἀφ ΡΉΜ. ξ βος, ἐη{Π|5 ἀΠΙΑΣἀ9. 08 Ὁ τὸν 
ἀμεππ ἡλεσότε ἘΠ ΤῸ Ῥτοπτῷ 
ἘΠ μοι μὰ. το πο ἐἐα ρ γδλς"δζ 
λρομοίδοσ' ἔκ: Ἐ ἘΠ ἰ ποσαΠΠΠ5 1θδξο: υὐλπτ 1 
ΤΡ ἔχο γϑυιλετησ.. οαττεηιοῖη ἀτπίσοι ̓ υίάαδῆ 
ἀυτον ̓  πίας,»: ᾿ Ἰρίαπὶ ςοη(ρίςαια8 
ὦ; ὑντὸς ἐγεν, το οτια ίησαις 
ἀλλότρια πραἴματα “Αἰ 48 τε ϑ 

προξιδιένοα ἸὙΠΗΣ ο: Ῥέαιοίγδ τ Ὁ 

ἐπτιήελλόμιμοσ, τι" Ῥτοιιίπςῃ5.. 0. ἁτὐῦτ 
ὝὝΠΠ 



σπιυτοῦδυ ο τας ποη 
πθοιμ, αντ ὃ.  Ρταπαησιμββα!ιθ9 
Οἰμῦϑος πρὸσ Τοιδ Εαδθυΐα δά | 
τον μενὶ ἑαυτῶν Ρίομ σαίάειι (τ4π| αἰΔ ἢ 
φαυλως λϊο! κομυττισ, ταῖς ρα θεγηδηζεθ 
τῶν λὲ μηδιὲμ ἀντοῖδό πηι! δυο δά ἱρίοϑ 
προσηκόντων. Ρετεοιτία 
πὶ ονοξ Δ) οα Ρτουάετε 
“τειρω μέμοιδ. τοἰπρίδηῖοδ.. 

Ρερὴ μύριληκοδ κοῦ Πεοειιίοα ὅζ. 
περίφε ράς, Οοἰκιηθα, 

ὑρμεης λιψήσασ,, ξ Οὐτωγίοι Πίσῃ. 
μ μα χαῖται λθὼν όσ δζ ἀε(ςεηἀεῃς πὶ 

απίνν σαρασν ρὲις [οηΐεαι αρἢταζα 
ὑπὸ τοῦ ῥϑύμοιτο δ. αν ασιε ἤσχα 
ἀπεα νυν [γυτὸ ὦ (μΗοαβαίατ, 
πσερῖοι ρα λὲ τοῦτον οοἴπιπηθα ἀπο ἤδηο 
ϑτασοιμένη κα λῶμοο σοοηίρίοδια ταπιαπι ᾿ς 
λέρδι βου ἽΓΕΡ ἰοῦσα, αὐθδοτίϑ διπραίδηϑ 
εἰ 6 τὰ ν πη μὲν ἕρ οἴψεν, ἴῃ Ὀπίοπὶ ῥτοίεοίε, 
ἔφυν νὰ καθίσας 6ΌϑΌΟΘΡΘΠΑπρει 4πεῖη δζ (εἄοη 9 
ὃ μὐρμαῖ, ,λιεσώη,. Ἐοτγπιίοὰ (εγπιαία εἰξο 
ἐξώτὴσ λέτησ μετα ΞΟ ἀπςερβ ἁυίειη {ὉΠ Ροίε - 
τ Τοτοιδ Ἀὰ λαμοιδι. Ὠοςοαίαηϊοσ Ὁ Ἴτυν 



σιωβὲς, ἐπὶ τῷ τὴμ 

σε σε ράμ συλλαβϑμ 

ἤα, τοῦτο μυρμνὲ 
ἑἱώραχώς, Ἴδν τὸῦ 

ἰξδυτῦ πὸ ὅλοι. ἔδια χ γος 
δι ̓ἀλγέήσαισ͵ πέσε 
κα λούμοι;͵ ἔρργι. 

ηδς “ὴμ “σερίσξερὰμ 

αυτίκα νυ) ην᾽ 
“τοίη σενο 

᾿μῦϑος λελοῖ ὅτι 

λδ τοῖς δϑεργέτοιισ, 
χαρὶν ἀποδιιλόμοις 

Γερὶ ἀνθρώητου 
ξυλλυμέμου κρῶ 
ἔρμοῦ. 

νλλόμεμόρτᾳ, 

ξ παρα πτοταμῶ Ὁ 
ἷ διχθομν ἀπίραλε 

“τ τλεκιωἀμηχκμῶν 
Τοίνυν πιρὰ ὙΝ. 

ὃ μῳ νκαϑίσας, 
δλυγενολριᾶρι ἫΝ 

το ροηεη5 δά 
«οἰμπιθαιιςαρεῖε 
ἐδαιἧος [ον Πγίοα 
αἱάεη 5. 

ΔΠσαρί5 ρεάοπιτηοηποσάίτο 
ἰχίς αἰπτότι ἀοίε5 
οαἰδηλοϑαῃ ΡΤοίεοὶζν 
δέ οἰ Βδηι 
Πδκίη) ἴπσεῖς 
ἔχει, 

ἘΔθυΐΑ ἀεοίαται, σαοά 
᾿ ὁροτίοι Βεπείαφτοιθαρ 
οταῖίαπι τοάδάεις, 

ΠεΪούηιης 
[ΐρῃα οοΠ Πρ πίε δ 
[νἹεΐϊοτσίο, 

! Τρηᾶςο Πίσεηδ᾽ Νὰ, 
δρυά ἤιμΐ πηι 

ΡτΟΡτίατΣ αὐαί[ι 

ἰεοατίπι, ἀπ δίταη 5 
ἱρίταν ἰσχία 
τίραπι [πε 5 

᾿ {πρεβαΐ, ΠΔΕΓΟΙΙ ΙΒ Δύτοπ. 



μιαϑεὸν Τὴν ΔΑ τος πἰβολναίην σαπιίασν. 
θρη υου, μϑ δι ΚΤ εἰρἀ σι [αφῖὰα8 εἰ ΤΥΡΌΣ: 
ἄνϑρωηγον, ἐπηασν, 
Θσ Τὸν ΓΤ αὐλὸν 

αρὺσ οὐ ἀνήμεγχε,. 

το ἐλύχων. μδὰ αἰ δ το 4: 

ἐξιμ' ον᾽ ἀητώλεσεν, 

ἤρετουτί σὸς μη 

τότου ἐγ μον Ἴ ον 

δικέον Φήσαι τος, 

ἀυνϑισ κατάβας͵ 

ἀρ γυρουῶ ἀμεκόμισε, 

τ ἀεὶ ̓ἀιὰ δὲ τουτὸν. 
ἐϊνοι τον δικέϊον ἘΠ 

ἐρπτ ὄντοσ, ἐκτρίτου 

χαταβεῦσ͵ Τὸν ̓δέκθου: 

διυήμεΓχο, ΤῸ λεὶ 

αἶτον φο δ δ ρο τ 
τὸμ ἀπυλωλόττοι. 
φαμένου. ἑὡρμῖσ' τ 
ἀπολεξ αἰ μενος ἀυτοῦ,.. 
τὴν λιρκοιίοσύμην. 
ἄπσαυτας ἀντῷ 

ἐλωρήσειτο. ὅλ. ἢ 

ὶ πτιρα γεμόμαμόᾳ 

Ποία με ἀείοομοηϑ 
Φηῆσαπην. 

τος Ἀατοῖτι τερογδαίε. 
᾿Ἰεςατίηι ἐδζ αι δος 
ἐπ᾽ θαι δι Πζο- 
ἰπιεττοσδτηῖ. ο αἷς σα 

᾿βᾶποεῇο 
Ρτορ αι ἀϊςεηῖς 
τατγίαϑ ἀςίςεηάεηϑ 

ὶ ἀγροητεα ΠΣ τέροττατήζε.ς 

 ἡϊο αὔτμος απο 
εἤἥε ρύορήαπι 
ἄϊσεφητο" 1 ετεῖο 

ἀείςοημάει5 ργορυίααν. 
δία ς, ΠΟ απο. 

οἰ ᾶησποῖς εβε, 
᾿ Ροεγάίεαιμ.- Ὁ νὰ 

-᾿ 

“- 

αἰζεηίον Μεὶ οἰομΐαφ..ς 
-ασοίρίεη 8 ἐόχων 

᾿ 

δ ἐν “Ποία τ. - ται ἀκεδ τς "Αἰ Ἐπ 

ὈΠΊΠΟδεΣ οὐ οὐχὶ Ψς 

τ Δοπδαίε. ΠΕ βαίερας: τ ΧΌΙ 

ΣΝ ὦ ὑπ᾽ 

Ἄν 

᾿ ε 

. ΠῚ ἕ.4 

[ 
ἣ 



Ἶ ΕΒ τοῖσδ ἑτοαῖρ δἷᾳ ΟἸΊΠΙ ζεϊς 
᾿α. συμβάντα, το φροϊοηῖία 
: 2ιοῖ ἐλήλυθεν ὧν σ παΑτταιιίς ποτα τ πη 
'παῦσα λία τς αι ξαὐϑ᾽οα φηλϊα ρετῆςετς 
ἐρ ουλιυύστοιτοοιοῖ:, τ αευτραοῦ 
ποὶρα τὸμ ποταμὸν, ἀρπά Παπίπα 
ἔλθω νου τὸν δικέον  μεπίεη" δ ριορτίδηι 
“πίλεκιω ἐ ἐξεπ ίτηδεσ,. ̓{εορατίαν οχ άπ δ 
ἀφὲς͵ ὡς τὸ ῥα, τες ἡϊηνίτεης ἰῃ Ρτοβαοῃίοαν ς 
κλαίων ἐ ἐχθητο. ᾿" τ ἤεηβ [εάερ ας β 
ἐπιφαμὲσὶ ὀνὼ ΘΡΡΑΓΘΩΒ5 ἰρίτας 

ἕρμ σ᾽ ἱΜΜεεσατίαβ,,, . 
κρὰ τὴν οἀτίαν μαϑὼν δῖ οαπίαπι [οἰεὴ5᾽ 
Ψ 7ρήμου͵ κοὶττιβοῖσ᾽ ᾿ς πόζα ἀείςέηάςῃ 5 
ὁμοίως: ΚΑ υσημ τἀ ητεῦ αατεδος 
ἀξίνην ὁ ἀνήμεγχεικρῦ ἐεςατίην αἰταϊίς δζ 
ἤρετη͵ ὀταύτεμ ᾿ἰητοττοσαιηξ, ῃ Βαὴσ 

ἀπέβχλλε.τξ Ἷ λὲ σιὼ οφηλβεο αατεπι ΟΠ 
δι ομέε ῥα ἀληθῶσ  ποϊαριδιείϊα πέτα 
Νὰ ἐσι ̓ φήστιντος: τ στε δδο πατεῖ οἱ αἰσεμίς͵ ς 
μισήσας ὁ ϑιὸσ τὴμ ρα ἀετις ἐὰν πκηψ 
τὸ σι την ἂμ ὌΝΩΝ ΤΕΤΤΕΤῚ τΡαδοιείαεν, 
ὖνμ ὄψον ἐκείνην. τ τ τσ ηρη ἰοἶπηι ἐἰα πα, 

κατίσ δι ν͵ ἀλλυυλὴ, ττοιπαί ο Ὠε 

τὴ δικθομ ἀπιέλωκιν. ᾿ ΕἼΥΡΘΡΝ τοδίαιτα ᾿ς 



Ο᾽ὔθος λι Ἅο) δ ΤΊ ἕαθηΐα ἀεοϊατατ' απο 
ὅσον Τοισ λίκοήοίᾳ τὸ 4ιαπεθαι [8 Π|[5 ᾧ ΟΝ 

Φῆοὰ στο βέττω,, ἡπητεῖ Δυχη τα. ὡῇ 
τοσοῦτοι τοῖς ἀλίχοιδ ταρταατίπία Π 5 ᾿ ἕ 

ἐμαμτὶουνττῦ:. αὐπειίαιατ 3} 
' ε'᾽ 

Περή τῇ ὃ ἡτιδιὸς Ὀε Ριιείο Ὁ 
κ λέψατας τὴν ἔσται. “ἢ 

λέλτον, ΓΝ τῆδ οδταπι δ. ἢ 

Μητρὺσε δ. Ἐ πχαίῖτεο Ἶ 

 οἰςἐκ Μεΐεχ. ἱ 
“λιδασκοαλείυ τὴν Ρ [κδοία Ἷ 

τ συμμαϑητοῦ λελτομ ᾿ςοπάϊίοραϊ! μδτιιῖῇ ἢ 
κλέψας ἤνεγκε τῇ [πελεῖς δίας. 5: 
μηρί τῆσ δὲ μὴ πχδιτ ἃ φιτοτῃ ποπ᾿ ὲ ἣ 
ἐπσατπληξα οἶστησ', ἱποτραπίε., ἢ 
μά ἐΛλον μὲμ δυὼ ἔπυιο 4! 461} Ἐ 
ἄπο ) δὲ ξ οἵ. ἐμέ ὑπο, [πἰορίεπτε. ἥ 
πρῶ υτοῖο χρόμοις  Ρτοζεάεῃϑ ἰοπιροτίβεις, ἡ ἰ 
ἤρξατο τοῖν τα μέζω ἀἰησερίε δι πιλίογα δ 
πλόπταν ἐπ ες ζατδτίν Δ 
εὐυτοφόρω λέγοι πιδηίξεῇο ΕΠ ΣΝ τα!ησάδο Ἷ 
Ἀηφϑε εἰς ̓ἀπεήγετο, σαρία5 ̓ἀποεδαῖαν τὴ 
τη πρὺσ ϑοίμα τον τ Ἰπίαπε Δ ταοτίσπῃ, Ἢ 
τὴσ Δὲ μητρὺα παι λπίόηλ ὗ 

ἀν γον «0. Σ χα ας νος 



δι. ὝΣ [εηπεηῖςε ὅζ 
ὀλοφυρομέμιε͵ ἱπρεηίο 

᾿ἐκθυοο] ὧμ λεμίωμ {ἰϊ ε ̓ Ιοτος 
ἐδιῶτο βρα χία τοραδαῖ ῥρδιιοα 
τιμοὺ τῇ δ μαδι 'υφάδηιν πιδετί 
δῖα λοχθῆνοι πρὺσ' τ αἰβετετεδά 
τὸ ους. Τῆς διὰ σατειλ 114 δτιῖ 6 ηλ 
τοὶ χω δ τὸ δὺσ τῶ εἴϊο διττεπι 
σόματι ΤῸ ποαιδιὺσ οὐ ΗΠ 

οὐ είστα͵ ἐχθνοςδ 6 δρροπεῖε ἔς 
τὸ να τοῖσ ὁλοῦσι ᾿ς 8στοηι ἀεπύβις 
'λακὼ " ἀφειλετο. τὴδΛΎ τὐοίΔοης Δϑ αἰ το 
ἐπὰν μιντρὺς (δῷ τῶν αἴ πγαῖγο δζ 
ἄλλωμ χα τη γορου 'τῶρ ἀἰϊί5 ασοιαμεθιι 

᾿ἃἷς ὄν ὀμου χέχ οΦεμ,. ἀποάποη (οἴαττι ἔα γάτα εἴ’ 
ἀλλή δι κοὺ ἐια τὴρμ [εὰ ἴδιη δὲ σοχῖγα 
μητέρα ἠσέρηχερ  ὠΠηΔΕΓΕΠΣ [ππιρίτι5 ἔτ 
ἐκθυος ἕἴπσεν. ΠΡ {16 ἀϊχίς 
ἀντι γάρ δι τῆσ᾽ Ὡ Ὥς επίπι αΥἹὮΪ. 

ἀἡΓω Λείας .}ε1 Γόμεμ Ῥετγαίοηί 5 [6 4 εἴ 
ἄιττοσ.ἐ γα τ ὅτι δαὐόζοτ, ἢ εηίμι ΄αδηάο 
πῆν λέλτον. Ἰίδεαα 
ἐκεχ λόφειν͵ πα τ τες ἔπαγαῖῃϑ {15 
έ ἐσυπολνξέμο δ᾽ δυλξλ ᾽ς Ἱποτερμ ει πλείποη. 
ἄν μέχρι τούτομ᾽ εὐ αἱ ας 



χυρῆσσο, νυ ἢ» ὁΐμεν ἢ 

Ἰὴν ἐ-ΣἹ ϑαγατον., 

Ὀμῦϑος ληνλοῖ, ὅτ, 
τῶν μὲ καϊάρχώς 
κολαζομένων͵ ἔτι 
μές ὃν ἄυ  οσἵμει τα 

κακαὶ 

Περι᾿ ποιμέρᾳνο, 
ϑυιλοίοσησ. 
ΧΟ οὐμήν ἐβ " 

ἐδ νοῦ το ἐοπὸ 

τόὄηγω πγοίμμεον μέμωμ 

ἕωῶραχῶα Εν 

γευλεντῶ στιν τῆν, 

ϑαίλασσοῖμ. 
ἔππιϑύμησε πολάδσαι, 
προσ ἐπγθρίαγεν 

ὑφιμ πῆ ρεθ οι διῶ, 

οὐ πρόβατι. μρὰ 

φοινίκων δα λείνοιδ.. 

ι πρισίμεμος͵ ἀψέχϑαν": 
χομῶμοσ ἃλςε ἰσφυλρῶ, 

λένομεμουσιν πῆς, ᾿ 

Ῥαπηοτα τη αἁ 

ΔΙΌ Κ Δ1 σοηΐαγ 

᾿Δγαΐδ τ 

ΣᾺ ῬεΡαβοτέδε. δι κὺχ 

ΛΏΔΓΕ υὐ λιν  π ΎΌΝΝΝ 

ΡῬ᾽οσοάοης ἡης ἀπροτοξ.. 

δά ΓοΓΟ ΠῚ... . ἕ 

ΕλΒπΐα ἐεοίαγαι" ὐδς 
πρη 8 Ρτίοίρίο οἰ ν ῷ 

Μίδέί, υἱὲ δὲ εἶσι ἽΝ Ἢ 

ἪΡ Ὁ βονία. τ 

ταδτάπιο. 
ἴοοο ἀτιθης ΠΣ μλωκι 
αἰἀεισῖ Ἀν πυδο  δἷ: 

᾿ 

ἀγα] {πη΄ ΠΕ ΚΑΝᾺ 

ἡμβείγαοτθειίε πυίβατε: ὭΧῚ 
ἰδα πιαιοάταταηι. “5. τ 

ΠΒΠΔοη 51 ἰρίειις. ΔᾺΝ ΤᾺ 
αὐρδέθην δε 3 
᾿Ῥαϊπιατα οἷαηάεσ. - 
- οφη5 (οπ. .. κυ; 
οι αι υαξιοανξει 

" “ 

-ο αὐ σαν ὩΣ. τ,“ 4ΔΔ 

΄ Χ Ὁ 



Τὸς ἡ χἰνλιωλιούσιο 

Τὸν Φὸ βτον 
ἔχβχλων ἔς τὰρ 

ϑαλασσαν Δὐλισ 
χορ ΤῊ μηὶ 

διισωθη. μετα 
τ ρας δυλ ὑλίγασ, 

ππιτιριόντοσ' τίμοσ' μοῖρ, 

τς ϑτι απ Ίπς ἕτν ΣΟ 

ςμιὰμ 

μαΐζουτδα͵ 
υ7 λοιβὼμ: δυτοσ 

πεν. ὦ ῶ λῶςε, 
Φοιμίκωμ ἀνϑ1σ᾽ οαἷσ' 
ἐδιχεμ ἐπστϑν μι ἃ οὶ 

᾿“Διοὶ τῦτο Φουόμετοα 
ἦσυ χοΐζου τι. 

ε" πὴμ 

δύθε λιλη τεσ τὰ 

»πτιϑήμιοι τα: τοῖσδ, 
ἀμγρώποις, 
μαϑέματα ̓οὐεο μην ηᾷ 

ΠΝ 

δ θα τὸ ὐμτα 
ὉΔαο Ρετίο εἴς 
[πητεγοί οσγας 
ἤοππ 5... 
ῬτΟ οί ἢ 5 ἱπ᾿ 
[τ ΌΐχΧ 

᾿ ΠλΟΙα ΔΙ 

(αἰ πατὰ5 εἴ! ρος δαζειι 
ἄΐε5 πο βαῖιοοϑ 
Ῥγατοτεσηε αιοάλαι δὲ 
αἰᾶτίδ. ςοπείρίς ῤ 
εαἰπὶ τὰ Πα πηι» 

, Ππ!οἴεπ1 

«ἀπ γαηίς 

εχίοιριει5 Ὦϊς 

αἀϊχίτ.ο ορύπιε 
Ραΐμιαβ Γατίαϑ 
ἀρρατε είν ἀοεγαῖ δέ. 
Ῥτορίογ ποῦ ἀαρραάτεῖ 

ν ἰλήμήυαι Ν 

Τυμεΐς ἀεοίαταῖ, χιιοά 
ΡαἢΠιοηεσ 

“Βοηπγίηίθιι5 
Διο ρίμας πιηῖο 



Περε ἰατρῦν, 
ἀτρὸς μοσ' διὰ τ 

ΐ ἰϑεραία ασϑυι.τϑ λὲ 
μυσουῶτος 

ἀο)τιμόντος͵ ἐχϑμυοσ 

“ξὺσ τοὺσ 

ἐκκομίζονταςἴ Ἐ Δεγν. 
ὀὑτος ὁ ἀμγρωηγοσ͵ 

" διμου ἀπείχετο, (4 

κλυφηρσῖν ἐχρῆτο, 

δυχκ ἀν ἐτθμήκει, 
τῶρ λὲ πτιρόμτων 

ὑπο λαβώυντες͵ ἔφη 

ρβέ Ἄτηςε. δυχ ἔλεσς 

Ταύται νυ λέγειν͵ 

ὅτι μηδιὰυ ὄφελοῃ 
ἐς ̓ ἀλλώ τότι 

πτὶ ροάμειν, ὅτι 

τότοισ χρπᾶοα 
ἠδιώα το. 

Ὁ μεῦϑος λγλα τε 
λῶτέᾳ Φίλουσ ἢ ἂν 

κοαρῶ ἀμάτχης, τὰδ' 

δοηϑείασ πριχοῦ. 

Πε ΜἹεάίςο᾽ " 
ἢ Ἑαΐοιι5 ὡοιοιάπίεμλ. 

εἰὐταρθαζ, 
χοτοῖο απῖοπι, 
τηοτίπο {{|Ὸ 
δά 
ἀε[ετεηῖοεϑ ἄτερ αι» 
᾿ς ποίῃο 
 Δπίμο ἈΡΠίηι Ποιὸ ὃ. 
εἶγΠεείδιι5 υἱα5 ἔα ει δε 
ηρη ἐπτευ ε΄ 

{εἀρταίεητπαν 
εχίςίρίει5 ααίάληι ἀϊχίςο 
οριίπιε πὖ οροτιοβαξτα 
ας τὰς αἴσοτες, 
σαυσπάοῃα! α πα τα 5... 
εἰ εάτπης 
πιοηετοαιάῃάο, 

- δία 
Ῥοίοαῖ, 

Εαβυιΐα ἀκτθν νος ἑ 
οροτίεῖ αητίσοσ 1 

᾿ τεπτροῖε ῃρρεΠιταῖία,.. 

αὐχι! ἃ ρΡταθεῖεο 

» . 



ΗΝ: Ψ δ ̓ ΚῚ Ρ." 
᾿-- 

υδὰ μὴ μετα τὴρ τῶν τ δζηποηροῖ ᾿ς 
Γ πίαἰμια: Τῶν. ᾿ τεῦ πὰ 
᾿ἀπόγνωσιν͵ ἀείρεταυοποΠ: 
Ἀατερ ωμ Δὐεα α «. ςαυ ατί,. 

; ἜΝ σφεκώμιοι. [)ε νείριδ δζ. 

πτρλίκω ν.. ΒΡ εταϊςειθια5. 

εῷ; 'φῖκες μιϑὲ πὶ Ῥδέκεσ ι-ι Ἑίρᾳ δ βεγάϊςε5.: 
᾿ς Αἰ υσυμεχόμεμο, [π|αειεπικι. 
πρό γευ; ἐ) )ὺν ἤλϑομ.. «τ ἀρτίσοἰδανίπεντατ: 

ηχγτὶ ῥάυτοῦ οὐτουῦῦτες αἀθεὸ Ρεϊεηῖεβ. 
᾿πτέὶ "εξ τὰ ἡἠελόμ ἐμϑῖ. δίθετε. ρο!σεηίος: 
ἀρτὶ τοῦ ὑδιατον, Ταύτημ το μα μδησ. 
πὴ χάριυ ἀγυλώσημε. στατίλπι Γεάἀάετα, 
διμενὶ πέρλίκεσ, Ῥετγαάΐςεβ φαίάειι.. Ἶ 

εὖ κανεν ἢ οἷς ἀμ. πέλυυ: δάσια αἰϊός,. 

δἰδιὰ σφηχεσ κύκἍω. 
περιόντες, “Τοῖσ, 

Χέμτροις ἀπποσυρδρ. 

πτθιδ. χλεπτασ δλε, 

χεώρτγος͵ ἀλλίμοιτε, 

εἰστὶ λύο βόεο. δὴ μηλὸμ, 

ἐπτιήδλλόμεμοι,, 

“ποῖρττι οιοἴστμ. 

ἄμκεμον ὀυδέσιμ.. 
ΡΥ 

Ν εἰρα: Δίεπν τ οἰγοαία: 
οἰγοπειηῖεοϑ: 
ἀοιεῖβ τειοπεία: 

ξατες “4ἴ΄ 

αρτίοοία, [ε πιίδι. 
της ἀποθοιιεθ: 48| αἰδι᾿ 
ΡΟ Πσεμτα5.. 

οἵἼη14 ἐδοίπη 
᾿Ἰο ι5 ἰρίταν «ἢ. 



ἐχεἰμοίς “λοιζαι ΠῚ “ 

ὑμῖμ. 

Οἴαϑος πο ὀέυϑ'ροιο 
ξ ἐ ξώλεισ, ὄφελόν μὲν 

ἔπρσιήελλοιμέμοια. 
βλεύπτονττια λὲ 

μεγώλα. 

δ ν-» 
Περι τὸ κὸ λοι 

Ἀ ολοίόντις συλοιβαν ͵ τασα πὶ 4 ς ῥηξας 

μὴ λήστιᾳ ἀντῦ [ 

τὸν πλαλίνω; 'τῶ- 

ἸῸΝ πιαρέλωχε, 

λι λὴ ὅδ , 

μᾷ Ἰοϑι διε μοι 

τὴν μεΐ ἀνθρώτχων 

Δίοαττιμ. ὥς ̓ ᾿ 

δαίγον ἀλεία α ἐπ εν, 

φυχων᾽ ἯΧΕΡ ἐσ Σ 

ἐρυ τ ὁ Καὶ Ἅιοῖμ. δι 

π᾿ ἐριωληϑένλτοῦ λὲ 

λισμον" Τοιᾷ κλαλ οι 

ἀποσπτῆμο μιὰς 

λυυοῦ Μεμοδ ἐπσελε.. 

υἡτυϑυήσ κεν ἔμιμις ὴΝ 

ἩΈΑΒαΐα αὐ τιίῥοα, ον Ἧ 
οι Ρετηίοίοίος ἴπτατε αάραι, Χ 

ῬοΙ σεις 5 
Ὡορεηζεβ δεῖνι τὸ ἢ 
παῖς, ΠΑΡΠ ΒΥ ΈΡῚ 

Ὠε αἰδοον ΠΕ ΤΗΣ 

αποη ρα η5. Ὁ Ομ 

᾿ςδαετίαιίοηξ. ροπ πᾶ Ροῖ ι 
ΠΡΑύπ [ἰσδιία ἐβφηενον ἢ 

οξαρίσῃς πεηίθα Ὁ - τ. τον 

εἴτι15 Ὡἰ Δι τὰ τ ΤΑ χα αὐτο 
οἰγοάπποίατο Δι Π| 0 ΠΔ 0 τ 

“πἰοποίατε ησην “7 Ὁ κἢν ππτὶ Ξ, 

{Π|ς ἀατο Ζπᾶπις ὍΔ ΘΑ 

δὲ ἰίφαη5 ἐτμον Ἁ 
᾿Ῥεἀεπι!πο,. τ. ϑ 

εἴιι5 ἐΓαάίάς ἢ κῃ ἜΥΤΥ 
{ο. εἰδαάία ἢ πού 

Ὶ εν ϊ Ξ ἦ 

[ο.} ξε 9 δΒιοιιίηίδας ἀλν νὰν τὰν. 

πἰπουΐο ταρυΐ. δὲν θ 

᾿ΟΡοτοηΒ ροβεκῴμαπις υδο 
ἩΠΟΤΙ (ἀεθεβαι. οἰ τυ ἘΜ, 3 



ΡΟΝ ἃ αλννς Ἷ 

τον ἐδα, 1. ἢν, εὐ αἀ (εἰρῇπι ἀϊχς ς Ἢ 
»( ὃς τὴν τον αὐγὰ ἐρο σα 

: Ποἱσ υ γι τ δῷ Βοιναιθα5 ποις 
᾿ὐμολνὰ ποίογδηϑ πρλρκαος 
τον ηῆσι μὐϊαιμῖς ΠῺ6 ἰρίαπι. 
ΡΣ τατα ΒΠυθηΒΩ 

ιν ἐΠ ΕΠ αὐ Π14. “ιιαπάο 
υδιυμίων. προ τ εαοοτθῈ15 ρεπζωϊαιςυ 
όμευοι ᾿ς ᾿ ἊΝ ἱρίός5 ποίεῆτεϑ .. 
ἐσ μι μάζομασ, ̓ιθετατείῃ πιαίοτεδ. 

τ ἀποίαπατ, ἈΡΤΡΥ 
ἐἰξωτο, ῃ ΤᾺ ἢ τβ 

ΠΙΈΡ διότι. ΘΙ Ὁ 

ΠΡ τς ΜῈΡ Ἰ(τδιοτ ίῃ φισάαην, 
ι κῷ κΑἰδυς, ο΄ Παυίοριίραδάτατε 

εἰναᾳλὲ, τῷ: ̓Εχίοηάεηϑ δατεπε. 
τὸ ἐδ μα. ταῖία Ργο] αοητοηι 
κατε ἴρῷδεν ςουιξῥεπάομβ αἱτίηπς ἢ 
προσπε ἐσυηίςαϊο αἰ σαη5.. 

(ῶ; ΠῚ οἸαρίαϊδηξ αηθαπι,. 
δύεσ τιεγθογαδαῖῖ Ρίίτε5 

Ἔμριι. ᾿ {πρίσῃτες β 

ἁτωσ᾽ τ ἐρραῇοαίια"ς ᾿ τον, ἐλαμέρα 
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πὰ σ- 

ἐν ἤ δ ΡΟΝ, 

ἘΑῚΤ ἐσ Ὥστ, των λε 

ἽΓερὶτ ὃν Τότσον 

ὀήχκουμτων τία 

ϑεασοίίλεμσᾳ τὸ 

Ἱτσιοιῦ το, ἐμέμφετο. 

ὡς του γοται μὸν 

ϑυλουῦτα, ἡϑῶ λιειδιὰς 
ὕλωρ μὴ συγχυροιώῶ ται 

σίμεν, μοὺς, ᾿ 

ἀγο χρίμοιτο. ἀλλέ 

μὰ δυτοςὺ ποσαμδᾷ 
τοὶ ραζτἼεττῶι, ἔμς 
λεῖσε λίμώτντα, 
ἀπευϑειμᾶν. 10} 

Ὁμῦϑος Δ λοι 

μον τ) ὅν πόλεων δι 

διαμιαΐογοι τότε 
ἱλοΐλῖσο ἐρ γευζόρτοαι 
ὅττιυτάα προ ριλασ [ 

ἔξ σα σεισ ΒΗ γαῖ 

Περί γομῶν μα 
γεράμωνο, 

ἐε τᾷ Ἦμες μοὶ γίραμοι ᾷ 

ἐποίάδηζιαῦ 
«ἴτοα ἰσοιΠ ἜΝ 

φιαδίςαπείιι αι: αίδαπῆ ἡ ἩΓΙΟ 
ἡπταίταβ ος πον 
αοίεηιομ ποςαία δας. 
Ἰδηιδην ἥπατι 
Ῥεττα βαπίεπι ἐδ ἰ4άαπας 

Φίθδετε ὃζ ἢίς 

πη Χί ΠῚ ΟροΓΔΉτατ Αν 

Ὠε Ἀπίεείδεις δζ ̓  

δαπδπιΏΟΙΣ σσῃοοβεπιόπα. 

ἈΝ νδόν νολυδόνλ πον, «αλλ ἢ ὦ χω τείροηαίεείοα [᾿ 
Ὥρφη Βος ὑὸν, 
τὐγαϊατι πε, 

Ὁροτιεβίς βιηπείδεπιαηιἢ 
Τηοτίς ἐὰον ὁ 

Ἐδθαΐα ἀεοΐαταϊ, βνϑ Ὁ 0 

δζ οἰπςἀέεῆ. Ἷ 

σαβειπαίογε πῆς. 

΄ασπάο ΡΑιίαβ 
ἰη(κἀϊίοποβ αἰνουπεισαπει᾽ , ̓ 

Δίετοβ δ στε. ἀοις τος 



ἐπὶ ἠἀνπῖ αϑμῶνοσ 
εἰ ̓ ἀμεαον γϑο τῶν λὲ 

ΜΗ ᾿ Τ τῶ, ἐπα Φαυέντωῶων τιεπατοτιδιισαρρατοπιβιιϑ 
διμὲν γέρανοι κοῦ Φοί 

ὄντιο τάχεος 
ἀπε πτὴσαμ. ὁ διὰ 
χῆνες λιαὶ τοραροσ 

υ σωμοΐτων 

μείναντεσ 
σωνελήφδνη ταν, 

Δ ΐυ ἄχ ἡ μ9 νεσ' 

δι ρ ὡς Φλγμουτιμ. οή διε  [ποί'ε ιρίππιαῖ 

ἡγλούσιοι͵ λλυ λϑυου Τὴν 

εὐ λισκόμ ε)οις 

Γερὶ ταῶ οἷ δρμίϑων 
ὧν ὀρμίθωρ 

Ἱ χου Ἀομίμων 

ἴῃ εαδο τυ ΠΥ οΠῆς 
ΡΔ ἰςεραπτατοδῖ 

αάσαι στα ε5 [οπ168 

εχ ἴςητεβ οο 

ποίασεγαητι δῖ 
δῃίεγοβ ρτορτοῦ ποπὰδ 
ΤοΟΥΡοΟτΙ 
Πιαπεηῖεϑ 

οραρτ (μετα πο 

Ὁ αὖϑος δία λοι. Ο τίμα Επδία ἀεεϊατατ ααοά δὲ 
ἔ; " οἷ. λώσ εἰ πολεῶς ὁ ἴῃ σαρτίοης οσἰπτατς 

᾿αάσαν ἰδ ροΠιάεμες 

ἀταϊεβ ἰεαίπηξ 

σαριία 

᾿ς Ραδοης ὅζ ἃ αἰδαδο 

4 δΝιρας 

υοἱεηι πῃ ς 
͵ 

,ποίῆσι βασίλεος. ασετε τεσοπὶ ὕααο 
τοὺς ἑαυτὸν ἠξίου 
Διοὶ τὸ κάλλοσ 

᾿ χθροτομᾶμ. 
ῆ 

[εἸρίπην αἵἰρησσι ραῖάθαξ. 
Ῥίορτεῦ Ριυϊοτιτιάιπεπι 
εἰίρς ἴζε 

}ὴ4 



αὐρουμένων ἱ τῦτον. 
πάντων Χολοίοό 

ὑπολχρὼν ἴφιη, ἀλλᾶ- 

σοῦ βαστλόίοντοσ͵ 

ἀεστος "βμιῶσ 

κοι τοὶ διώκειν 

ἐπτιχαρᾶ τὰς ἥἡμῖρμ 

ἐγ ρκχέσειᾳ 

Οἰμῦ) ς ληλο;.ὅτί 

εἰϊσομείδας ἀπιοᾶι βθηῊν 
ΟΠ θ115 Ρίςα 
οχίοἰρίςῃϑ ἱῃπαίς, [οἀ.ς 
{το αγρεῖαηῖς. 
4 Ὧο5. ̓  

Ρετίεσαί 

τὄριδι. 4αοιηράο ποβίϑ 
(ατ[[πςίο 5" 

Ἑλθαΐα ἀεοίατας. φμθῆη, 

εν 

τοῦς ὀρ χίονττῖς, ἀυδαὶ Ρτποίρεδ πο ρτορίες ᾿ ΣΝ 
χαίλλος μόρου, ἀλλα 

μοῦ βόμην μος 
Φρόμησημ ἐκ λεγεῦν οὶ 
λἕ- 

Περὶ ὅμου μδ 
ἀ λωγχσεχοσ.ς. 

“7 

ἀλλατων ων 
ἐχφοβῶ κοῦ λὴ 

ἰοταγαῖι (οἷα (οἀ..- ς΄, 
ὃζ ἰοτετΐαειι ὅζ. 
ΡΓΠπάεητίαηι εἰίρί 
οροτζίείο 

᾿ς Αἰηο ὃ 
Νιίρε. 

0 νος ἐνλυσάμεμοσ' 8 ϑίῃτι5 ἱπἀππ|Π|8.. 

λεοντῆν περίήε τοι Ρεί δι ἰεοιΐ5 αἰτοιιίδαε 
αἰτᾶ δ γα 2 

τεὐτεποίεη 5. δζ αι, 

ϑτασίσεμεμος ἀλώσεχα , Ποπίρίσδιιιβ Νυΐρεπι ἢ 
ἐ πειρεῦτϑ ρὸν ταύτην 
διδιο ΥἼεαοα, ἱλε. 

τεπαρίαθαῖ ὃζ δαπαν 
τεὐγετεοι ας ααΐε - 

.-" 



᾿ ἔτι γχαμε γὰ ̓ ἀντ 
προαχηχοῦια β 
ἢ φϑειριμένον, Ἴγρὺσ 
᾿ ἀντὸν ἔφη. ἀλλ ἐν 

ἃ Ζιϑιοὡς κρ ἐγὼ δίμσ ει 
δὰ ἐφορήϑεν͵ ἀμὲὰ 

δγχωβέμον. ἤκουσσι, 

ἜΥΣΒ 4 ᾿ 

Ὀμῦϑυς δι πε 
᾿ ρύτως ἔνιοι ΜΠ 
ἀποδβόύτωυ τοῖς ἔξω 

᾿ λοχοιώτιᾳ τιμὲς Ὅνοώ͵ ἀρβαγεηίεθ ΑἰΖαι εἴε’ 

᾿ γνηγὸτῆς Ἰλίας. 
Ἷ ὦ γΓῦλωδὺ οἱ Ἃ δῇ 

ἐν Δέγροονται» 

᾿ὰ Περὴ ἄρου, νὸ δυρᾶα 

᾿ διόσντυσι ὁ 
4Ρ 

ῳ τ 

ἌΝ ΡΕ Ψ 

ἐνομίζετο - πώστιμο, 

«οητίροναι ΘὨΪΠΊ Εἰ 

Ῥτααιάία ἔς 
τιἀεοηίραχ' δά. 
εἴιπὶ ἀϊχί ἰδ Βοης 
[οία5.4υοά ὃζ ἐροίε 
ππεμα ΠΠριοτηἰτ: 
τι δοηίοπι ἀπά ϊα! 61. 

Ἑαδιΐα ἀοκίαται. 4ιοά 
᾿ς αυίάαπι 
ἱπιροτγίτου ΠῚ οχίγαδπεῖς 

Δ ΡΓΟΡΤΙΑ 
ἰοσχιταοίταίε: 
Ἀεβμαβ ι 

εκ ἤδδ δζ Ρεἰϊδ 
Ϊ,εοηΐβ. 

ὦ μῦς λορὲὰν Ἀώντοσὰ δ΄π|15 ρείϊεια [ἐσ 5 

᾿ ἐπ ενδυϑειο, λέωμ ἰμἀπίμ5 ἰεο 
Ῥαυταβαῖοτ ἂρ ουνηίδη5.δζ᾽ 

Φυ)ν μὲν Ἦμ ἀμ ῥώητ ὡμΐπροα αἠεπηεταῖ ΒΟΠΥ ΕΠ, 

Φυζγ ἡὶ λὲ κρὼ Ἴγτΐ βιυίων. ἔπσα δαίεπι δζ στεραπτο 
αἷς λὰυέμ ΠῚ ῬοΠααδιῃ δπίσαι πεηΐοὉ 
ἡγυθσαντος Τὴ}. λοράμ! ἤδηϊς ρεἶϊε 
κι χὔ } 41} 



ἀφηρίβι, μὰ γυμνὸς ᾿ ρηυδιπϑ ε, δζ απ 
γι ἐζομε τλο χταύτηδ [λλιιϑ ἢ εχ μος. 5 ἫΝ 
σχέτσηο, τότι πάντισ (ἐστ! ς [πΠς᾽ [Ὁ εἼ 2 91:1 

ἔπ αϑον͵ ῥοπάλοις τὸ πεν ρεγαραηι οἰδαίδας 
κο ξνλοίσ. δι [αι Πίδιι5.. 

Ο μῦϑο λιλοὶ δ ΤΊ ΤΑΡυΐα ἀοοΐίπται αποά ᾿ 
Ἵτένμα ὧμ μὴμ Δ ραᾷπρεῖ εχηϊοηβ πὸ Πλο τ. 
“μοὶ πρλυυσίωνομπἼτῶσ αυς [πητ ἀἰίίαι., ς, ὁ 
γελαῦγες, Υ (γι σατίθι δ 
κινλιυυδύσης πρλίον. ὠὠ ΑΡοτίοίιοτί5 πιαρίδ5,, 

Γερὴ χήραις, νὰ Ὠε δ άπ δ 
ϑερατε νἱλωμς Απος. τῇ 

υὴ χήσια Φὶ λέργδᾳ πα. αἱεν υἱάπα ορετατία, ' 
90 ραππενίδιασ 5 ηοΉ 125 ΟΝ 

ἔσο, δ τάνται ὀοδεξδδοηβ [45 οὐ[πεπείαξ, ὁ 

ὑνχτος ἐγε βϑν͵ ἐσσι ἡοόζα οχοίατε δά Α 
τοῦτ ργα, πρὺς ταὺσ' ορεγὰ δά 
ἀ λεκτρυδ; νῶν ο)λοὶσ σα οτπι εὐαδηεν 

οὗ δις σ μενῶ τῷ πα αὔτ αΠιάπε 

"“πύμω ο΄ [φθοτα το κα, ἀψψᾷς 

τα Ἀοισσω ρούλεμοι͵ [πύύσδτα τ πγυδ 

ἐρ γώστιν Τὸν ̓ἐπσ αὶ πο αἀεστεαεύπηζίη,. Ὁ στὺ- 

τῆς δικίζᾳλι 5). ἀοπιοοροτίοιε, τ 
ἐδ 

δός δερσο λει ϑυν. ἘΞ ἐδ τον ὐπὸ Δ ΕῚ ΤΥ μάλ ΟΣ 
κοι δος ας κοῦ - δος ' γε ἽΨ ἌΨΨΡΊΡΥΣΕΙ " 

᾿ς" ΡΞ 



ἀλαχτ ρυόμαεὧφ, σα! απ αηααδαι 
χείμον νὐχ, τῶρ [5 σα! ποῦ 

ἐξαμαςαντος τῆρ οἜχοίίαθαι 
᾿λέσοιμαμ.στυμέβῃ δπιετδιριςοητίοίε 
Δλυτῶς τότο παπτεηι ἱρή5 ἢος 
᾿λῖατραπτιξαμί μδδ' ἰβοίσδαϑ 
λυσὼ τε τέροίσ'. ΓΙ οτ ἃ 

περῖσπεσ ἐν τοῖς λάιμδισ' ἰχοίάδετε ΓΛΔἾ4, 
γὰρ λέασοιμοι Βεία Ἑηΐ Πα 
ἀϊξυοῦσα ρὲν τῶν ἱρῃούδηβ. 
ἀλεκτρυόνων ὥραν͵ ΒΑ] οττιαι βοι τῆ 
ἐμνυχώτε ρον Ταυτάσ ποΐιατηία5 Βὰϑ 
ἐπρίτν Ἢ νι ἴατρετε [ἀεϊεδδὲ « 

ΤΉΝ πολλοῖσ ϑις τ πυϊείσ 
ἀνϑρώτσοις πο ποηληδα 9 
βουλλίμα τα, κακῶν κοηία!ιλιίοηοβ πϑίοε στα 
αὔτια γίνοττοι. ᾿οδαίᾳ παπῖο 

Περὶ ἐλώφου͵ ὝΣ Ὠε ἐγ δ 
κιωηϊῶμ» πεηδίουθι18. 
ἃ δλαζοᾳ χυμυμγουὶσ Ἐγπα πεηδίοσγοθο. 

φϑτουσα͵ ὑπ ς βιρίςῃ5 δ΄ 
᾿πἰηοᾶ [ααίτο ᾿ἀμπσέλω ἔκρυβη. 

αἱ 

ἰπιοτξςεξε 



πττρυλέῤνσων Δ᾽ λίῃν. Ριδιοτε δ }5 δυίοῃι ρατᾶ. 
ἐκόνων͵ ἡλεαφοσ {Πς σετπα. ἣ ; 
τιλέως ἠσιῃ λαϑέῳ Ὁ τ᾿ οαγπίηο ἴδίι ἰαιοτα ἐ φυὩ 
λόξα σαι τῶν τῆσδ "αἿἃ ΠΟΥ Το. 

ἀμητέλου φύλλων ἰμπεα οἷά το Ὁ 
ἐϑίορνἢ ἰρξέατο, σοὐπεάειε περί . τ 
“ὅτων λὲ σειοκεμῶμ, ᾿ δία δαϊεαγ οί 

δ΄ κυμηγον ΘΙ δε κον με: δ ΣΙ ΠΟΝΣ 
ἐπσιορα φέντιο, ἡλλ"ὶν δ᾽ ὀρμμιδεῆν ει 8 
ὅησερ ἣμ ἀληϑὲσ ᾿4ποάεταῖ αοτιιπι" ὯΝ 
μομίσαντες, τὸ ζῶο ταῦ δηίπιᾶ! ἢ πο ΚΟΥ Ν 
ὑητ ὃ τοϊς φύλλοισ ΠὙ{ιδ (ο[ 5. τ᾿ Ἧ ΝΩ͂Ν 
κἈ φρύπτεσϑοι, Βέλεσηρ. ὍΤΙ δἰξοπδετέν Πιρίαίδ᾽." β 
ἀμέλορ τὴβ ἔλα Φομτ ἰπιετίκοετπης σεται "ἢ ἢ 5 
ἡδιε ϑυήσκουσα, Βα δπίεπι ΠΊΟΥΙΘΏ5 
τυ!αῦ ΤῸ ἐγε"λίχενα. ὙΠ Πα ἀἰςεδαξίαβα τ Ι 
Ἵγε ονϑτι. δυχὰρ, “ΡΑΑ Πιπιτδη εὐΐπι. ΩΣ 
ἔδιο πὴ σώσασαίυμι ὙΠ ορομέβα ὅπας ἔνααυῖ ἔϊε 
Δυμαύμειϑοι εν: ποῦ τελεπο]αάοτε, οτος Φυσαο 

Οἷμυϑος ληλον ΑΙ γ ΠΕρΡυΐα ἀειεμάθιδλ α 
ὁ, ἀλικοιῶττο ΩΝ ΠΣ ΠΕ η5. δ οῦῦ Ἴραεχ Ἢ 

ἷ ἥ 

δεργέτας, ὑσὺ ϑιὸν Βοϊοβιδιδηΐδειϑ αἰδεαῖ 5. 
κολοίφον τοί, ΝΣ ᾿ Ραπίαπτατα τ ; ΕἾΔ 

᾿ ᾿ Ὑ2 ἣ ΝΣ Δ ἔ 
ΓῊ 

. ΚᾺ 



187. Τηποΐο ὀρ τ  ντ ν ὺς μἱΐ. 

Οεῖπο, : μι 
ί Νρθ]5 οἰ ΩΣ κα 

Ο ογα πὴ ἀἰχίζος 
ων. “Ῥαϊοτιῖα εἰ Πταίος 
ὃν διζοείοτίοτ. σαηίδεβ.. 

τ λἶπ5 εβ. οἱ ςοὐππᾶ; 
ΓΑ 

Δαἢεοί ἱῃροητία, 

{ετ5 )α πἰ πεζά ὁ. 
αυίά τἀπάοην ἐοίταν (ς 

Βοπσείπγχεσρε. 
{{|Ὸ τε 5 ἀϊχίξ ας 
ποτα ἡπ|4ο1 ας ας 9 
{1 μπἀλατὰ αππίεπι [οί 

αποάροΠααδηι ἰδιταίτῖι 
αὐάΐετον Παδιίπι δά, 

᾿ πραπι,πείοίο ἡαοπιοάον 
ες ΕΠεῖζοΐο Ἐξρο μδ ῳ 

κ 

ἤ 
ς, 

ἣ Ε Ἣν ἀεικοε νον τ 
τς ῃλίατα εἰ405. 

τ ὩΠ||4 ὐἀιαοηίῶο ὦ 
 ροΥΓοβογάϊο. 



Ει 

Περὶ τῶν μιλι τῶμ, 
κα τὸ Φύλακος. 

ίς με λἰτουρ γέϊου 

8 τίς ἀσελθον τὸ 
Χυχτημέμου 

ἀπο όντοῦ, Το ΧΒρίοῦ 
ἀφϑλετὸ εὗδε 

ἔ πττινελλὼν͵ ἐπεδὰ 

τοῦς κυ! ουᾳ Ὥλεν 

ἐρήίρους͵ εἰφ ἠκ οι 

ΝΣ κατἀὐτασ 

Δίερθνώμεμος. οἷ 

δὲ μέλιασχ ἀ ἀπὸ ΤῊ σ' 
μοιὴς ἐπταυβχουσσι, 

ὥς χατέλαβων ἀντον 

Ἰοία κέντροιας τ αλὸν 

καὶ γε οὐστί λέει ϑοιω. 
ὁ πίον ἀυντεὶσ 

καῖχιτα ζῷα η. 

τον Με: ν καέψαυ τά. 
ὑαυ ταὶ καρίος, 

ἀ δου ἀφϑήκατα, 

ἐμτλὲ τὸ 

ΝΊ ἐπγις Ἄούμενον 

ὕμ, 3.) Ἰγλαητίετον 
4 

᾿» ΕῚ 

᾿ἸὨΠοΟυΙΙΠῚ ἀϊπι!({ξίδ... 

Πε Αρίδυ5 
ὃζ ουἱέοίς, : 

ΐ Ν δρ΄διίασε 

πάδῃν ἱπρτεάίεηϑ 
ΡοΠειίοτε ἿΝ 

αδίομιε υσᾶν τ 

αδίξαίτ Πίς απτοῖα 
τουοτία5 ροήαπαπηςς 
αἰσεοίοβ τα ΐε 
ἀείετιος ἥαθδας 

᾿μιππι ρετἤηξηβ αὐ εὰθ. 
"48 ζ4η5. ὯΝ 

Δὲ Ὧρε5 δῦ 
Ῥαίοσαίς τειεγερ. 
Ροίἐαδην πππεπεταηξ εἰ ταῦ 
οι εῖ5 ρετοιιίεθαης.,. 
δί ρείϊπιε αῇθοίεθαπες. ὁ 
Ὠἰσ δαίοι δα ρίας 
Ρείιανα δινιηδ  ίηαίε,. 
4αίαειι ἔπ γαητοη 

υεἤτασι ιοσ 

πε απῖοπι 
Αἰειιιδηεεσ 
105 Ρετοπαι8ς. 



᾽ν 

͵ 

Ῥ- 

, 

Ἵ 
Ἂ 

 Ν  ὦ 

τὐ εῦϑυς λνλοῖ ὅτ. 
“ουτῷ τῶν ἀνδρώητῶν 
παρὲσ͵ λι[δίνοιαμ 

1. ὡ᾿ ποισ' ἔλθ ροιο 
 Φυλατύμεροι͵ τουσ 
Φίλοι σ΄ 
ἐπετβουλοῦσ λνητοῦστε 

,»,»»-- 

περὶ κυυΐος μας 
χηγγυυροῦ, : 

χ πυροῦ χύω». 
ἀσῷρεαρ 

χατύπ ἐδενδλὲ 

κηηπτυ ρος δου λύμεμοδ' 
᾿ἄντορ ἐκ ὅϑεν Θ 
; ἁμα αγῶρ, κατῆλθε, 

᾿ἡρ ἀυτὺς͵ ὃς υχ᾽ Φρέαρι 

ε διιϑὲς δὲ ὄχυων. ὡς 

“-- 

χατωτέρω μᾷ ζ Ἄλον 

| ἀντὸρν πιτιρατείομε, 

χα τα λυστειτὸν. 
β Ἀηηγωρὸν «αφὰς͵ 
ἔλαχεν δ δι μοτ. 

ὀλύρνο ἐππίνιων. “"λς 

ἜΔΡΪΑ ἀσοίαταίο ΄αοά. 
Ἴο δοιὰ 
α]ία ΡΓΟΡ ΙΕ ΙσΏΟΥ ΔΉ 
᾿ἰ Πηίςο5 
ΔΠοτα δος 
᾿ΑΠπγίοίβ τα πὶ 
“πΠαίαιουθιι5 πιοίἐ τπξ 

Ῥεῦδηςε ὃζ 
δου ΐχηο.. 

Ὦ Οὐεἰαϊδηΐ ςδμΐα 
ἴη Ῥατευσι 

ἐ σεοίαϊε, ἀϊ , 

Πουεληὰ5 ποίεης. 
ἐρίπμν!ης 

ἘΧεζαδεΐε᾽ ἀοίσεπαϊς 

δζ ἐρίεἰ Ι͂Ώ Ῥαίοαπι. 
ῬστδΙ5 ΔΈ τΕΙΣΣ Ὁδηΐ5 ἀπο 
ΟἸΓΕΥΠῚ5 πιᾶρί5. 
Ἰρία τι ποοεαι 
[ἀπιετσεῖε 
διοτει δηττ τοηποτία 5. 
τποδηογα τε Ἀΐς δατοῖη ΟῚ 
ἀοίοτε γεν 5. 

Δίκαια ῷησι τοὐητυνϑ να ἰη αίιραῆτιβ ἔππιν 
ὌΡιν9 

"ἢ 



- 

Τί λήποτι γὰρ τὸν 

ἀυτὸ χέρα σ ὥ σχι 

ἐσσόύλο σοι, 

μῦς προσ 

ἀ λίκοισ κρῖ 

ἀχραρίσοιδ. 

Περι γαλϊιοιὰ ἐϊνοσν 

ς αἀδλᾷ ὀρ ἐργαιςήριου 
ἐλθοῦσαι χοι Ἄχεω σ᾽ 

τιν ἐχ ὃ περικειμένην 

περίελειλὶ ΠΔΆΘΒῸΙ 

ξυομέννᾳ Ἀν πῆσ.: 

γπλώτ]ησ, οἱι μαι ππραν 

ἐφέρετουίδιε 
Ἡλετο. ΣΈ ΡΗ 

νομίξουσἀτετ!, 

σηδιας ου ἀφαύμθμει δ: 

ὄείς ὃὺυ "ὃ ὐκνικον 

πὰ σοιν "ἼῈΜ ζόυοι: τυ 
ἀυή [λωσενς ἜΜΠΡ Ἢ 

φιλινοζίαυς κυσοὺα΄ 

Ἴ ᾿ηἴορια (λη σις παίσας τυ δ 

Ἔ ἀφοιμαῦὶ ΕΟ νῶν Βα δριᾷο 

ΝΣ 

π΄... 

44 παιπυϊοηΐαυ τ ΔΝ 
ἴυ! τιριουίοθοτεηηίονθάτε ςῦ ὑψ! 

οΒπάαί, ΤΕ Ο ΜΝ 
00 ὃχ ἘΠ ΤΥΥ 

ἐβαρυΐ τάς Το ΠΤ 
ἰμίαο5 ὅς τας πη 

εἰηρτάξοθῳι υδο πολ ϑοδρ δν Ἷ 

᾿ς Μαῇεῖΐᾳ δὲ {πιὰ ἐ ΓΈ 
τι πἤεία ἴα δ αν ᾽ “ 

πεηϊεηβαῦτέ. ας τ΄ 
{{Π|Ὸ εἰτοίαοοῖε Ὁ ἱ 

᾿Ἡδηρεθᾶι ΠΕ ἧς 
εἴτ αὐρναιρεμαν δ ο ΣΝ 

᾿ρρετέραξατιδας δαῖεπι ᾿ς 
-Ἰαιαθαας. δ ἐἘ , 

οξεττ δ ΠΡ ᾿άλος ἯΙ 
απο Πεμει 1 ν ἢ 

᾿οοηαρίε. ἡ κ μνδς κα τον ̓ 

ς ΜΕ μ 

Ὁ Χ δι. 

ἀ ᾽ν ὧν ἐν 

»Ψ “9 ἷ Β 
Ἃ ) ᾿ 

οὐπαόρητοβι - ἣν ̓ς 

δι 



περ ὄψου κρορ ἐ τσ ον 
ὅδ μοᾷ ΧΟ, 

ἐμαχαιριζινιωσ 
ἀφϑόμωρ τρωφόμεμον. υ 

β το ἐπσιλελλῶς ἀντοδ 

Μη ιλάχήρων ὦ λις 
ἔγχων"μο ταῦτα 
πλῆτατα Ἀοιπσωρῶν 
ἔπ θ διε κομρὸσ ἐπ ἐσν 
τολέμον μῦν ὃ 
φρατιώτησ, ἔμοπισλος 

ἀμέβη Τὸν ἐπτ πὸν 
παν τοὶ χόσ εἰ Ἀαύνων 
ρὸν ληὶ νὰ μέσον τῶν 

τϑλιμίων͵ ὀσήλασς 

καὶ ὁ Ἴππος πτλεγεὶσ, 
ἢ ἔπεσε τυ τάπα συ τσ 

ξωρακῷα ὃ ὅνος, τὸμ 

ἕσ πον ; 

ἐκε ταραλλόμεμις, 
ἐτα λαμιζεν , (ἢ 

 Ο᾽ μϑος ληλο; δ τη. 

ὀυλθτούσ' πραἐμθμηβῃ 

᾿ πρῶ πλουσίους. 
μιλδϑαιἀλλα ἐὺ ῥοὶ 

40 

Πε Δῆμο ὃζ ἔχαο. ᾿ 
τα ϑίπαθ ἔφαπαι 

ρβεαιίξοα θαι ἀπ 14] 
ρουπάσηζοῦ Ππτ 1 Ὰ 
δ ἀΠΠσεπιοτ. ἐρίεἰ 
Ὡ6(! Ραἰεᾶταηι ἰατίδ 
ΠΑθε 5. δζ ΠγαΧχί 16 
Ρἰατίχναιτι ι[ϑίραιαδ. 
ΡοΠηυᾷ αὔττειηραδίηΠίας 
β εἰ. ὃζ 

ο π65 ΔΙΊ ΔΕΒ 
᾿αἰσοησι ΘῈ ΠῚ 

΄αοοῦς ἱπηρε [εη 8 
δζ ἰδ ττι δζ {πιεάίο 
δοἤίπαι δι ρείιπι [ξοίξ’ 
δύ ἐηπαβ ἀπ ΕΓ 2115 
σεοϊαϊτ ας οὐηία 

ἰάξη δ δι 115: 

ΕΠ} 
πη ΠΕ Δ Γ5 Ἶ 
“πίεται ρυταδδίο 
Ἐαθυα ἀεοίαται;]ποά 
τῃοη οροτερτίξίρεϑ 
ὃζ ἀϊιτ65 

: ἰαήταη μά ἈΠ νὰ 



Ἐπ δ Ὑ ἢ 
ΤΆ ΩΝ 

κατέ κανὼν Φϑέμομ ᾿ τς ροηἕία ἢ 5 ἱπαίάίαπε - ΑΓ 
μοῦ “τὸν κίμδιμον, “δι Ρετιοα! απὶ ει ἀϑ δῦ ΟΝ 
ἀνα λουγιζομέμοι, πῆμ, οοηίγαεταμῖοβ “πὰ 
πιρίαμ ἃ }ουα ἄν. γι, Ῥαιροτγτάτειι ἜΡ, ἀν 

Περι ἀετοῆκοὺ ρύλοισ. Πέαηαῖα δὲ ἰἀρίκαν “ὦ ἈΞῸΎΜΗ 
υ. πσὲρ ἄνω ν ἃ ἸἸτείιρες τ} ἢ ΔΑΝ 

“πσὲτ ρας, ἀωτὺσ' τς {χα Αααΐα,, τη 
ἔκαθε ζετο. λαγωομ, (τἀεθδαι ἱερούεηυ. Ὁ ὑπ 

θη [ στα ζυτῶν. τότον. πΕΏΔΓΙ ΕΑΝ ἀμ να σον 
λέτηῷ ἴραλ ςτὸ ξσοισ. ̓ αὔταϊα5 Ρόγοαῇις βρίκεκα, 
Υ Τὸ Αι μὲν βελοσ, πὰ “δὲ αίάεῃ (ἀρίτα ὍΝ 

ἐντος τύλετου Ἃητ{4 ἀσπίσι. δ ἈΓΧ Εν 

ἐσίλϑευ, ἡδεῖ εὐτὶ πζρελαεαης, ᾿ ἐἦν ἈΠ ΩΝ 
τλυφιᾳ, ᾿ ΕΧεΓεαιηΥ [αοἵτίαα. ᾿. τ΄ 
σὺ τοῖσ πΊεροῖς͵ πρὸ οαπὶ αἰίβ ἀπο αὐ γ 
τῶι φγχλμῶμ θἰσήχει» οοἶος παδα.. ὃ Ὁ 
ὁ δι, Ἰδιαὴυ ἔζη μὰ μας Δαίσσι υἱός ἰχηαίειδσς 4 

τουτοιλοιξ τέρας. Βοος πηΐθί αἰτες. ὦ τι 

λύπην. τὸ τοιοἸλίοισ.  ἀἀοῖΐοτ’ Ῥτορεί5.... ΜΝ 
πτέροῖο ἐμα οϑρνήσικεινν ΑΙΙ5 οί .. δ 
Ο᾽μὔλος λῃ Ἅσ! ὅτ, Ελθυΐα βέδ.... ἢ 
λανόρὲ σῃν. ὅτατιῃ, τ ρτδαις εἴ’ 4αληαο αἰίαθ.. Ὁ β 
ἐκτῶν ῥικείων.. ΠΑ ἀοπιεβείςίθ:. τ πὐς ος τ 
κιμ. λιυδσα,, Ἰ} Ρετίοἰϊταδίειττ,, ὑπο ν ἜΡΆΜ 

, ΠΕ Κι. 



᾿ Περὴ μυρμύοομ κρὰ 
᾿ πετῖνγος.. ξιρυνν- 

χΧ δι μου ὥρα ες 
“σίτωμ βραχέντωμ, 

δὲ μύρμηκες ἔψυλον.. 

ξ τέτμὲ διλϊμώπστω 
ἑ βυμόυ τοὶ τροφιμ. δ 
ὐολωδν Ὥ ἼΓΟν 

.«λια τι Τὸ  ϑέροσ' Ι 

ἬΝ υφυιῆγες τροφὴ, " 

δὲ πεμεδυκ 
: τ ὐνώρμς 
᾿ἈΑουστῶ ἃ εδι λὲ ἽΕΙ 

λα σαγτας, Ἔομ." 
δ ἀλλέδέροισ ὦ ὥροι. 
ς ἤυλός χειμῶωνοσ'. 
᾿ δρχοῦ, 

Σ Ουῦθος Δειλεῖ. Ἐν 

κι τ δ... ᾿ ἶ 
ὠὐπ Σ Σ ὦ ΠΝ Ω 

ς ΙΕΒΓΠΣΣ δε τ 

ὀυλῶν τἰμεὶ. 
ἀμελξίμ.. 

τ ὐραμρδῃς πράγματι, 

"χα λη λυπηθῆναι, 
᾿ 2ϊινλιωλσπο 

Δ Ἢ 

ΤὨς ἘοΡηηοίς δζ 
τα ςδάα. 

Ὧ γεπιῖϑ ἰοπτροτς 
ἔγαιεηκία ιΡτίσ δι. 

Ἐρτπγίρας ποσαθαηζ. 

(οι α δπίεπγ [απχείσοῃϑ. 
Ῥεῖεδας δὖ εἰ5 εἴα αι. ᾿ 

οὐδε ογπηςα αἰχεγαμτὶ 
εἰ. φᾶτε ἤιε. 
πρῃ ςοἰ Πρ εἶδ45 οἰδιαπη:: 
ἤας διε ἀϊχίς πη. 
τπιαοαθδίι. (ἐἀ οαπέραπι. 
τἰρλπίος, ἐκ ἀπῖεητν " 
οὐτίάρτεϑ ἀἰχογατ"} 
οοἰρά ἢ αἰεί το τ φὐκ 

Ἢ τ ραποβαβ. ΒΥ αππία.ν Κα δι 
οὐαί. ΤΡ 

Ἐαβδηία δοὺς ρϑε 
ὭΟΩ. ορογιει: αἰ παπτ 
ΠΕΡΊ] ετε. 

ἴῃ οατηί τέ" 
αἴποι ΤςοητΠειαν ὅζ: 

᾿ ΠΡοτίοτειατ 4... 



Περι “τ οιμέμος νὰ Ὠε Ῥαῆδος ὃ 
Αἰ κον τλομαροι τς 

διλὴμ μ69 }νὸδν τ ΙοΣ πουείαπι, 
Ὄ Λύχον σκυμ. μὸν. Μυρί σατα απ" ΌΝ 

ρῶν, μρίρ, ἰηππεηίεησ ζςὉ ὁ Ἵ Ϊ 
ἄμελοϊλενοα͵ συν τοῖσδ , ἀροίρίσμιϑ5 σαπι Ἄλεβο 
χυσιμ ἔτρεφεν. ἐπ᾿ αλη σαπίθιι5 πππετίεθϑζ, βοβάματς 
λεὶ ἦν ξήνϑη, ὄποτι ο Σ᾿ἅκαὐΐοπι ἀκδ ἐδέπανν.. “ΠῚ ἐ 
ΒΝ: πρόβατον ΤΟ ἱαραδ Ρεσπάξαν" “. ἡ ᾿ Ἵ 

Ἐρ ἍΠΕΡ, μετα τῶμ, ΓΑΡΌΙ ΟΠ τυ ἢ 

κιωνὼμ ἜΣ ἰυτος Ἶ σδηΐριι5 δζ ἱρίε δ κΝΟΝ ΠΟ Δ. 

ἐδιίωκε" “τῶν Δὲ χυμῶν ᾿ ἰη(εαϊδατατοαιοαπίδιι Ἀν ἢ 

μὰ λιωναιμένωμ. ττηρα πδίεηδιι5. - λον. 
ἐϑ' ὅτι καταλαβᾶν αἰϊφααπάο οδρεαίβοπδετει λ 
τὸν λῦκον "Ὁ λιοὶ ταῦτα ἱπραπλ’ δ Ρτορίαγεᾷ ᾿. 

ὑπ σφεφόν ταῖν πιο τοποιεηηθαδ . 0. ΚῈ δ “ 

ἐκέϊμος ἐκ ολούϑει., 0 τε Αἰο(δφαεβάμαπφοις, οὐ  Σ Ἢ 
μέχρις ἄν τοῦτον 0...“ ἀοπεοιπίᾳ από οἷν ἈἹὸ Ἱ 
καταλάβω, ὅγα λὲ ςὄρταμεπάεπβπασλπι 
υκοδ ,συμμετασαν " αρα ρατθοιρέε εἶ. οοεἷν; "Ὁ ἢ 
τῆσ ϑήρασ «Εἰ ἐλὲ μὴ τπεπϑθοηίπ ροῆοα, ον δυ δος 

ὑτσίσρεφεμ ελέ μα, Ἵν ἀτεποτεδαίπιγ. (απ πσπλϑος ὰ 

λῦκος ἔξωϑεν δ ἐχιντλμέν, [πρὰς ἐχιγὰ ἰχίνι, τον ν, Ἵ 
πρόρου νἀ αὖ τοὶ τ ΥΡΟσΠΔομη’ ἐρίει τυ ΑΚ Ὲ 

λαϑρα ϑύωμ, ἀκα, - τ οἶδα ἀκειβοιμ ΝΕ τον Δ Υ 

ὲ 
εἷὖν 



' τοῖς ἈυΘῚΝ γλοιμᾶτφο. ᾿ σαηΐδυ5 δειοταῦδε,. 
Ἑὼ δ ὁ ποιμὴν ἸΟ ἀοπες ραίϊον. 

φοχασοίμε; νὸς Μοό ςοιἱεεϊα 5 ὅζ 
ἱ σιυυεισ το δρώμενον, ἱπτε! ρέῃ, [αὔιπην 

: ἐϊο λένδιρωμ ὁ ἀντορ ἴῃ ἀτθοτεηι ρίαπι. 
τυῤιδβημς Ἀππο ἰδίου κατε ἢ ἱμτοτίεοίς;: 

᾿δμῦτς ληλοῖ ὅτῃ Γαδυΐα ἀεοίατατ. “ποά- 
δ γος το υπραῖ,͵ Χρηςον. ηδίπιτα πιαὶίρηα δομιΠλ: 
σὲ ὀυτρε 'Φ 6. ποῖοι 01 ΠΕ ΓΙζο. 

ἔν Ρι "παιδὸς, μος, ὨεΡαπεῖοδζ 

κὸ χλίωρ. {πιο δι15 ὁ. 
ΠΤ ἐφ ργοῦ “ποῶσ, α ὟΑμτίςοϊα ραεξ: 

ὧ πταχὸ γχλίασ. ἴοτγοθδδί ἰίπγασοσ... 
ἀχουτασ Ἂς ἀυτῶμ αἰπά! ὅς δππῖσηι ἱρίῃϑ 
᾿πριζόντωμξ ἔφη. ὦ ἢτίἀεμιοβ πααίτ,οὉ 
χαϊκῖ ται ζῶα.τῶν ΡεΠιπιὰ δηϊγαϊα: 

διχίῶν ὑμῶν ἀοασιίδιι5 πε τίσ. 
β ε ἐμπστ πο αμέμωυ, τς ρρηδαῇι5. 
ἄντοι πλετε τς τρία οδηίείδ... 

σ᾽ ΜΕ ληλῖῖ. δτί ᾿ς Ελδαΐα. αρεΐατας, φιοᾶ 
πᾶντὸ παρὰ ΧΟΌΡΟν ΟΠΙΠΟΕΧΙΓΑΪΙΟΙΤρΡΙΙ5. 6 
“δρώμενον, ἐχομειδιέσου ὦ πὴ τορταοΠΡη6 οἷ 

ἢ ὃ “ἢ ̓ . 

ττπξννννννττνναι 



Γερὴ σχώληκος οὐ. 
᾿ἀλωπεχοσι 

δ αὐ τπνλᾶ 
χρυππόμεμοα 

σχώλῃης ὅσ γῈμ ἐλϑαὶν͵. 

ΟΣ Ῥε  εἴηχε δξ. 
Ναΐρε, Π  Ἀλ δ ῊΝ ἢ Ὁ ΟΥ ᾿ 

ΕΓ τἴὸ ὃ. νον πιο 
ἰαῖοηθ. 

16 15 [ἢ ΤΟΥ ΔΙ ὑεπίομα᾽ ν 

τ λεγε πιάσῃ τοῖσδ ζωοισ͵ αἰςε δι οῖθις ἀπίπια διι5.. 
ἴον τ 866 ἄμμι ̓ Φαρμαάχωμ πλεάίς 5 {1} πιοάϊοίηαταιαν.ς 

ἐπσισήλῶμ δῖος ἐσ! 

τῶν στῶ ἰατρὸς 
“παίων. ἡ πτως τσ ον 

ἀλωπεξ ἄλλοι Ἰἰάσ᾽οὦ 

σαυτὸν λε χυλὸν. 
ὄντι 

δυκ ἰᾶσ α!. 

Ο᾽αῦ)οσ ΡΥ ΤΕΣ 

ἐσαν μὲ πρόχειροσ᾽ 

“τ ὄρα͵ -““σαδ ,λόγοσ. 

ἀργὸς τυρλξεεμῶν 

Περὶ λύκου νὰ Χχυδ θα, 
» ὑὼν πρὸ 4“ 

ἐπχ.αύλιως τιρμὸσ 

ἐκαϑόυδε, λύκου, Δ᾽ ἐγ! 
ἡγ!λραμόντος͵ ὟΣ 

ΤΠ ἐμφριυνοε ὐδὶ 

ἄεοτιιηῃ Πηρά 5 

ἀογτηνίεδας προ ἀπτοῆν" Δ αἱ 
οἰποαγτγεηῖε ὅζ- ς0ῸῦὈΘὈὃὔὕὃΓ(Υ,.τ 

τ οδαπι ἀερεηῖς 5... ὡ ἢ 
ξ 

Ρετγίτ5. ̓4αα! 5 ε[Ἐ “ Ὁ ἢ 

Ράοη δὲ ΄σποίποάο ἀἰκίε τ" "ἢ 
Ναΐρεϑ αἰίψαοϑ ίαμαϑ 
ἴε ἱρήια απταπλ οἴλαάο τ᾿ «εἶ 
εχ επί ΠΝ ἃ ἃ : 
οη τπξάοτδ᾽ ΠΠΦ ἐ 
Ἑαθαΐα ἀεοίατατ,ποά, 
ἤθη Ρτοπιρία ΄ “ 
ἐχροτίςητία οπληΐβ ἰεγτῆλο. τὸ 
[Δ }|5 ἐβελον ; τ ἐκ ἢ 

ΠΕ μὐβθαν ἔαπο,ς τ γῇ 
ς Ἀπίϑϑηου το. -" τὰς 

αὐΐδην οἱ 44 πὶ 

“ὰς 

δ ΤΙ 
Εις Σ᾿ 

δ. 

ἀχῶσς τ ὦ 



οέτον ἀυτὸν ἜΗΝ Ῥοπεῖε (εἴα ΠἽ τοραῦδε 
Υ 

μὴ ἐ μι ἀντο ν κατοιϑύστιι ἄοια ππης οται πιοτῆςετευ 
Ἀν ῦ μεν γαρφησὶ ὩΌΩς 4ιπἀεπι ΘΪΠὶ πη αυίτς 

Ἅεσ]οσ ἐ ὀλλ κρῖ ἐσχνδσ, (ἀρ ε}|5 πτπι δζ πταςοτ» 
ἀλλάμικον ἀναϊαειμηό 

μέλλουσιν ὃι ἐμοι 
λεατύτριι ἸΓοΤῆσται 

γαμους, κάγω 

; τηρϊκοῦτα πολλὰ 

φαγὼν τμελέσεροδ 

' ἔσο μοιμεκ οήστι 

ἡλυύτερου βρῶμα 
)ενήσομου) κὲν διῶ. 

(ει ΡΑΤΙΙΠῚ Ἐχρεξαπετίϑ. 
ἀεΐϊδοηι πιεῖ: 
διετιίφοοτε 
ὩΠρτίᾶ 5 οδζ ἔρο' 

{πη τα 

οοίπεάεσης Ριαρυίαῦ. 
εἴ .ὅὃζ εἰδι 

(παυίος εἶδα 5. 
βαπι“αίάεπι ἱ ἰσίιατ 

λῦχος π ϑεισ ἀηγηλϑι ἱπραδ Ρει[ἀλίαϑἰτεςοι. 
μεδή μέρας 1 λὲ 

ἐπττινελθωμ ἐῦρεν ἄμῷ 
ἔπι τοῦ λώματος τὸρ 

χυύα καθλίλον τοῶν,. 
ναὸ χὰ χοίτωθεν, πῇ δσ' 

ἕαυτὸν ξ χοῦ Ἀείο τὶ 

ὑηγὺμηλνήσκχωντοισ 

ἢ στωϑεκαι μοῖρ ὁκύων, 

᾿- ἀλλῶ ύκε,εν 

᾿ς ὃ ἀπὸπε Δὲ πῇο τῆσ' 

 ἐππαύλεωσ με ἤδησ 

47 

οὐ δε Ψ δῷ ᾿ 

Ροί αἴο5 διπίει 
τοῦτ 5 τερρετίς 
[πρετΐπι5 1. ἀοητο, 
(ὕδησηι ἀογιηίοττ 
δζ [415 ᾿ποτία 5 
ἱρίαια Δ πορσαβαῖο 
τεζοϊάδησ 
Ρδξίδ. δζ σΔηΐ5. 
[ἀο ἰαρε “ἧι 

ἀεοπιετοίαηίε. 
δα Πὰ πλο π! Δ δγ159. 
ΔΑΝ ἀάνια δι 



καϑλύδιονττι, μηχύτη τ ἀοτηγίεῃίο τ Δ: |{π|8 
γαμ ους ἀνα μείνησ: τπρτία5 ἐΧρεξίδθίδ. 

Οἷμῦϑος ληλοῖ. ὅτ Ἐαθυΐα ἀςξοίατας, φιοά, 
δ’ Φρόμι μοι ΟὝΥαΥ [Ὡρισηῖοδ 
ἀνδρώσων, ὅταν δοπιίη φαδηάο) 
Ἢ ρίτὶ χνδιμυϑύσαιντε οἶτοα Δ}! ρετίοἰ Δ ηῖε 5. 
λιίκ σῷ ὥστ͵ Διο ἰεταδεί [ποτίηςρες ᾿ 
ρίουτ ὅτῦ - παηγός. Ὁ 

Φυλούτίονται. ουδοαίπης. 

Περι ΠΡ τε. μὴ [ε Μῳίϊετε δζ ἘΠ ΤΕΥ 
ἜΠΠηιν. (ΔΙ μα. πὶ 

ορμιϑατισ ἢ Ὄἰχεμ, Ο αἰίπαπι ἡπααᾶ μαβᾶσ᾽ ; 
ὠς χρυσῶ Οἵτα Δ τε εὐ 

τίκτουσαν ον μομίσακσ Ρατγίεητεηι. δύ Ραίδηβ. 
ἔγδιορ ὁ ἀυτῆς ὄγχο " ἴῃττα ἰρία ἀςεττιῇ 
ἥδμα χρυσίον τος ΕΠ {6 ἀπ εὐσονο ἀπ θον 
κτείνας, δύ ρηχεμ 1πτεγβοίεῃ 5 παεης Ὁ Ὁ 
ὁ ἐλοίΐδκμ ῬᾺ Δοιητῶμ πηγή επι το φιάταινν", μὰ ἢ 

ὃ δρμίθωμ. διὰ ον ἢ σαἰπαταπ σαι ᾽ς 
κϑρύου πρλοῦτομ τ ἀεηίαΒ ἀίαί5 0ῸΦ02΄(ΕΦτ 
μοιλίστις Δἱρέιν, κρὰρτ τ Ὁ ῬαΙΔηΒἸηπεηίτε. δζ ὈΌΚΔΗ 
τοὺ ΜΙᾺ ρ ὃν ἐφτ (ρετσῦν, τ Ῥδίιο Ρτίπατιιϑι εἰξτ' οὐ ἢ Ῥ 

ἐχείμνους« ὙΤῸ ΚΕ δ Ν κοῦ ἡἴο. ΠῚ 



ἕω. 
τῳ 

Ο᾽μῦϑος ληλοῖ ὅτ, ὠ ἜΒαβευία ἀεοίανάν' χιοά 
λὅ τοῖσ πττὶ οὔσιν ο΄ ρροτιεερτγαίεπαάθεισ 

ὦ ἀρκθαο μον τὴ ᾿σοηπῖεσητϊατγίοδζ 
ἀπηλησίαμ φόγειμ. τ ἰη[αὐα δι ατοπὶ πισεῖε.» 

Περὶ μου μὴ κέργοντὸδ Ὡς δ Πποποη διμᾶϊς, 

κηζσονρομο ΤΥ ΠοτΓ] 4111 ΠῚ. 
ὃ μοᾳ ὑπτερετέμενοσα φίηα5 ραν δησ. 

᾿ς ΧηπΓονρῶ 9 ἐπσεδ.. ποτιιυίαδηο ροβαάπακι 
ὀλίγα μὲ ν ἤνγς, Ῥδιῖιοὰ αήεπι σοπιεεεϊθαῖο 
ηγλᾶςο, λὲς μόχθαι Ρἰατίηγα αὔτ αθογαθαῦ' 

᾿ ἤυξατὸ ἃ ὥςι τ τ τορσϑιπς ΠΕ 

κηπουροῦ ἀπταλλὰ χγεὶς μοτιυίαηο Πδοταταβ. 
τς Ῥω ἀπο μπσ ΗΝ ὑουό αἰτοῦ παρ άεύριατ. 

Δεασότη τὸ Δὲ λιοσ ἤοτο. δι ]οῖς 

ἐπττιχούσαντος, ΤᾺ τ ΘΧΔ αίοηζε ὅζ' 
χελό σαντῦσ' ἀντὸν ἱπ ες εαπὶ 
κε ραμέ πξῷ αδδιμου" πα ὅ. “τεραἰατίο τα 1" Γατ 5: 

Ἷ ΡΥ ἐληδό ρε πολέον αρτε [εγεδαῖ πιδοίβ 
" π|ύτερομ ἀλβθηφορῶν απ ρτίαϑ Βοποῦὰ Κεγεῃδ... 
ΠΣ τόμτε πσιλὸν νὰ Τοῖσ ὅζ ςοξπτιπι δζ 

κεραμιοισ μυτακομίζωυ (ἀρ τα5 ἐγδηίροτίδηϑ, 
᾿ἡηγαλιήυ δὼ ῦ ἀμδψαι Τὸ υτατῇας ἱφίτατ πγθζατα: 
᾿ς Ἄξασύτην ἱχότϑυεἰρο Βετῇ τοράθαί' ὅζ! 
Βυρσολ νη. οοτίασίο. 

ᾶ4 ὃ Δ μι 



β ἀτσεμητ ὡλδτο, ἐς Ὁ 
χερομοι τοίμωπτῶμ Ῥεΐοτεῃι 'ρίτατ ΡΝ ΟΝ 
προτί ρὼμ λιασοτῶ "τ Ῥηοηραβ μεῖς Ἐς τὺ τ 
ἐμήτεσων, ΠΥ ὁρῶμ ται ἱποίάοῃϑ᾽ δζ υἱάεηϑ. ΤΡ 
πα ῥάυτον ἀθεο , 
πρατ]όμεμα, μειτὰῶῦ [ϑαδσιι Σ 
σεμαγμῶν ἐφηδμοε. {π|ριτίϊϑ ἰφαίτοεα ναΐα! 

το λαδητώ βὼὼ ς΄ αϑίεῖο, Ὁ 
Ρι ἍτΙο " ἥμ μοι τοὶ. ρα πχεϊίτ5 τὰς υαΐβεί ἀραά 
τοις πῇστε ῥοι Ριίοτεϑ ΣΉΝ 

λεασόττοιο με ν ὅν. Ὠετοϑ αἰδηεῖς, 

δῦτος γοὶρ μοὶ τὸ Ὦϊς οηΐηι 8ζ νὴ 
λέρμαμου͵ Ρεΐεπι πιεῖ ς΄ τ 
καττ τ Σ ) ορευάβίξιετε εν: ύσον ΠΡ. 

"ΡΥ Θὰ ρὲ ς -ὟΥ ΡΟ ΜᾺ 
ΒιΡῚ ἴΑ Ἶ 

χη, λ΄ 

ὙὩω 

Ομῦϑος δελοῖ (;. τ τότε Ἐαδαΐα ῥρῆγ φιοδεοιὸ 
μαΐλιςτιτοιῦ πῷοΤέροιδ 
λεισότος δέ δικέτοι 

Ἰγύϑουστν͵ ὅτυιμ τῶν 
λυτέρωμ λαρωσι 

ϑραμο 

Ρερὰ ὄψου σὰ 
ἀλεχτρυόμον͵ δὴ 
ΟἌέοντος 

6 Αἴμο δζ 

πγάχίπιε Ρτίοτεβ 
Βεῖοβ ἔπι. 
ὑχυγυμονμέι δ 
[εσαπιδοταπι ἐορεπίπε 
«χρεπεπύαητα «αὐ σᾶ της 

δ ξοπε. Κι θα 



ὃ ᾽ν τυ ἀλελτρν. ΓῈ 8ιηο οἶμιν φαίίεις 
ων σιυμεβόσχετο. ππιαΐ ραίσεθακατ.. 

; οὐ᾽ ὑτοᾷ Ἃς ἐητλ γνῷ σ᾽ ἰεοηε᾽ αὔτ (πρππιεηίσητο 
δνω ἡδἀλεκτρυῶὼμ 

β ἔρμέοι κϑὴρ ὃ αἷμ, 

λέων͵ Φαστ γὰρ πότον 

τὴρ τὸ ἀλεχτρυόμοᾳ 

ΔΠηο βϑ ει 

ςαῃίδιπ εὐ αυίάομι 

ἱεο’ἀϊςιιτ εαΐ της 

φαΐ! 
ῷω γὴν Φοβέϊαγ οί 3 Φυτγιμ. « Ὁοσοπι τπιεγτε Πποίς, 
Ὁ ὄμοᾳ μνομκοίστοι λ' 
ἀντον πσεφϑυγέμαιι 
τ πελραμεμ δ εωσ' 

Αἵ αἤι15 Ραςαη5 Ργορῖοξ 
(εἰρία ἱαρίῆς 
ποσί Πατίπ 

λίοντ, ὧσ λὲ πα ό Ρ ρω ἰεοη ΡοΠ ιᾶ δι ἴσησε 
τῦτομ ἐλίωξεν͵ ἐμῆα 

ἣ μηκέτ τῇ 

ἀλεχτρυόμοι ἀφίκμθτο 

ι Φωρᾷ ἐεραφεῖα ὃ έῶμν 
“Ὑτομ χατεϑοιμίσοιτον 
δλὲ ϑυνσχωμ ἐβόα, 
δρλιοςἐ γὼ "δ 

ἀμονΐτος. πγολεμὶςν 
γαρ μ μ΄ 

)ονεών͵ τίμοσ' 

χάριν͵ ἐς “τ ὐλεμὼμ 

ἐξωρμήϑεν.. 
“ὑ}οσ ληλοῖ, ὅτ 

δῇ 

Ὦπης ρετίεραταϑ εἴξηπο, 
πρη ἀΠΊρΡἰ{τ|5 
ρα ΠΠ ρεγπεηίεβαῖ 
ποΟΧ᾽σοηπεγίῃ5 ἰεο 
ὅπης ἀΔεποταπίϊ, 
ἢίσ ατιτέ πτοτίοῃϑ οἰφιταθαῖ 
τηΐεν ἐρὸ δζ 
Παΐτα5.Ρο Πατουτααι. 
ΘΠ ποη ΕΧΙ ΠΕ Ω 5 
Ῥατοηίστι ΟΠ 5 

᾿ στδίία δά Ρε 

οὔιπιοίεας [1119 

ἔαδεΐία ἀεοίατατ αοά 



ἘΞ λδὴ ὯΝ ΡΝ ἀῶ ποδηιηῇ,  ἀῸΣ 
τι τ εἰθουμέμοιδ 

ἐπ ίτηλεο τοῖσ Γἐλθροῖσ 

ἐπ τ ίδενττοι μὰ 
δυτῶσ ὑπῤέχένων 

ἀπ λυυτῦί" 

Περι Φιλαρεύρον͵ μϑὴ 
ἐργάτου. 

ἄυτον ἍΜ δυσί): 

ἐξαρτυρίσαμεμοσ͵ Ὕ 
Χρὺσ οὗ βῶ Δὸν 

ἽΓοιήσ ας, ἔτι 

τόσω κατώρυξε 
συγκροιτοῤνξασ ἐχ 

μδὲρ τὴ γυχενὶ ἐσύ ὅ 

μοῦ 7δν ἱουὰ . ηἰοὲρ 

χαϑημέραυ ἔρχύμεμοα͵ 
ἄυτομ ἔβλεπε. ὰ ΔΕ 
ἐργατῶν τίρἀυτομ 

πτι ρα τηρήσας κοὶ Το 

λέτομος στιοή στισ' ὍΣ 

ἀμορύξας τὸμ βῶλον 

ἔμόλε το μετὰ, λὲ 

ἀσιαυῇτία: ἱπίιγίςοβ:. 

Πα δπαῖο ὅζ. 
᾿ρετατίο, 

[πὴ ἰλάργνρος ὥἄππασανα 

δζ διϊπιᾶ [αἱ ήρῇπις - - - 

Ν 

δα δτρ 

ἱππαάιπιοδζ; τα ὁ ὁ αν π΄ 
ἧς ΑὉ {Π|ι071} ὁ τιν ταῦ: 
ἀεπιεπηίατι 

πᾶτας πη τ 

ἱρίιαϑ (ιδδηθασις 
οδῇῆκαηϑ τη ἀγροητααι ὅζ 
δατί Βοΐππι Ἐν 
[ποίοις ἴῃ ηυοάαπε ΕΚ 
ἴοςο ἀείοσίε,.. Ἧ: 
οσοηξοαίεηϑ ἡ πσ. 

ὃζ ἡ οΕἴ ὁ δῦ 

“ιοιάίο αοπίεηϑ ...΄ 
εὐππλ!ἀεδαῖας .- τ Ὁ 
ορεγδτίοτι τη ἡἀδπη ἰρίαρν ; 
οδίειδης Ὁ Ὁ 
βαζπισι ἱπιείροηδ᾽ ᾿ς χὰ θοῷ τ 

᾿ οΗδάίεης δοίην ἡ 

τ ἀμ ον... 



" Τὸ κέρον τὸν 

Ϊ ᾿ηαὗτον λέτὶσ 
Ἢ διλοῷ υρόμενου δυτῶσ 
᾿διαὴν νὰ τὴμ οὐτίαν 
Ἢ ἡτυγόμεμος, μὴ ὄντως 
ἫΝ 
οεφὼ 

ἕ λαβῶν βὲς. Ὕ 

σῆμ ἀυτὴν γαρ: σοι 

ἣν ἼΓΔΡΡ ὡσῶ χρείαμ, σ΄
 

ὁρῶ γὰρ} δυλῦτι ὃ 

αι υσοᾷ᾿ ἣν ὧν χσήσθα 

" ̓ μὐϑο8 ληλεῖ ὗτη 
λυδιενήκ τῆστο, ἐσὲν μὴ 
᾿Φ, ὌΑΜΣ 

ἱ ̓  λέοντοα νὴ ὄνου 
Ἀπὸ 

Ἶ χαῦτοὶ κἀχ ὅνος ἐλθὼν 

 Ἔπσεν ἀθύμει δυλε ΤΩΙ 

ἔχων τὸυ χρυσου͵ ὄχεσ, 
Δίϑομ! διζ ἀντι χρυσοῦ 

γόμιζέσοι χρυσὸν αρθσι 

ἤχας δζ 16 πο ίο 8 
δὲ πΔοι!1 1 

Ἰοσιαι αἰάεηθ. 
ἱῃοερίε πρετειεῖ 

πε] !ετε Ρίϊο5. 

᾿ δῆς δῆϊ ἀλη 

ἱπρεηῃίεπι ἔς 
αἱ] ΔΕ8 εἴ οαιιίδιι 

ἰπιεγτοσ ἢ 5 ΠῸ [ϊο 
αϊχίς τ λτειηδαῖξ εὐ πὶ 
Ὠαθεη5 αὐτῇ βαβεβαβ. 
ἰαρίάεηι! οί Ρῖο: δατο 

᾿ὈΔΡίοΠ5 Ροπθ’ εἴ 
Ρίμδαε εἰδί αατῇ εἴ. 
εἴκει επί Πδὲ 
ἵπηρ  εδδίι: εἰ πὶ 
επἰΐεο δηλ ηοῇ δῇϊ φυδάο Ν 
δαγῇ εἴα τα 

εγ5 Ροῆεηοηίϑ. 
ἘδΡαΐα ἀεοίατατ' Φ 
μἰ ἢ! ροῆεπιο μή! 

1 α{|5 αι, 

ΠεΪ εοηεε Αἤηο 
εἰ Ψα]ρε.. 



Ἃ ἔωμ. ηϑὰ ὅ υαὰ ΘΠ1ἢ1. ἔἘοδζ ΔΙμῆϑ δὲν; τοὶ τ. 

ἀλώπηξ ΨΜιρεβ. ΡΣ 
Ἀρϑὼ νίαν, πγοεησ᾿οἴμενοι [(οοίειαίοπι ξλείεμ595 
πρὺσὲ ἀλληλοιδὶ ἐξ ἢ δομ, δα πππίσεπι οχίπεγαηξ ς 
ὃ σ΄ ἀ 7 ραμ, τ αλὴν. καἁ ει ΟΠ ΕΠ. τα 

διὼ γήραι συλλαβύντιοί ἱρίζατ ποηαιοηεῆι οΑΡίομτε5:. Ἶ 
120 σοτυιζο τῷ ὅγω ᾿αΠπ|αΐίπο. 
ὅ λεὼν λιολθν ὁ ἀυτὴμ. ἰεο ἀϊαίάετε εάν. 
τῦλὲτρ εἰσ “βοίρασ, {{Π0 ἀαεεηιίγες Ράτα5. 
ς ἐξίσι ου. ποιήσαι ντὸ δ΄. : βηπαζίτεν [αξίξαι(" 

ἐχλέξ σα ΔῈ δὰ. π᾿ ρήμειν: εἰϊρεγα, πηοπεβθδε - 
ἀντοῖς ὁ λὲ λέων. -- ἰρίοβι δείεο Ὁ 
ἀίαινα τή σιδ, - δέρτε [εγεῦϑ. 
ἐ 9: να τωσετὸν ὄνομ. ἰπιοτξεοίε αἰπα Πᾶν. 
Ὅτο προσεταξς. 6 ρΡοῆπεαιῦϊει. τ΄ 
τῇ ἡ λωηγεχι οί φάσοι «παίρι ἀμί αότε... ᾿ ἐν Ἵ 
ἡ λε, ἄπσαμτα εἰδ ἱμοίαμν. χας ατιίεαν οἰπηί ἴτι. ἀηᾶηαις 
στιυή ξε μοὶ ραν. ν᾿ οοη ὁτεσαιας, Ρατίεπ, 
Χοὲττ Αὐτὰ ὁυστι μἱκροὶν τε σεη5 ράτισασ, 
Ἀρίρ ὁυλα μην μερίδα. ᾿ς δ ΠΏ Δ] Ρατίοπε, 
ἑωου ΤῊ οὗ λὲ λέων ἔφη, Πρ{.4εἰεοίηηιπι, Ὁ 
“ ἄὐυτπ.Τίασε ὕυτωό οἰρίαιαικτοίσ,, β 
λιοευς ἔμερ ἐλίλαξεμ . ἀϊευίάετε ἀοςαίεν,. ' 
ἡ λὲς δ ἌΣ ἡ αῦμου δας αἰτεηλ ἀἰχίκ, αἰμο, 
συμφῷο ρα. ᾿γ98 οΑἰδιυηίτα8,. 



Οὐ εἴδος λυλοῖ! ὅτι ἐσ 
σωφρονϊσμὸν " τοι δ 
ἀμϑρώποις͵ τοὶ τῶν 

ὙΥΎ ν Ψ Ὁ Ψ ΨΥ, ΨΥ 
᾿ν Ἢ ϑμμδω,.. ... 

τ; ΝΑ͂ 
Ε ὄν 

ΒΡροΙ ἀροίαται “ποά ἰῃ 
οΑ[ Πρ αιίοποπι 

'Βοπληΐθιι5 78 ππηῦ 

"τέλος λυστνυχήματα Ρτορίπαπαίηϊοτι ἴδ" 
γίμοντ ρω. ὃ 

Γερὲ Δέοντος͵ γὰ 
ἀλωπσεκοσ, 

ιτηῖ, 

Ὧδε ἴνεοης δζ 
Ψαΐρε. 

Δ ἐωρμ γιροίσοις ἃ μὴ} εοἰεπείςεηϑ δζ ἢρῃ 
Δυμοΐμιεμοσ' 

λιαρχέσαιάντῳ εἰσ. 

προφὴν, ἕω. λ΄ 

ἑ και οἰεὸς, τί [πτ ρἄξαυ- 

᾿ν λῃ πρα γενόμενος, 

ς ἐμασηλούω τιρι Χαὶ 

καταχλεια εἰς. 
προσεητοίτο μοσξιμ 

τὰ ραγενόμενο,. διῶ ταὶ 

ζῶα ἐπτσχέψεωσ, 
χοἱρῖ͵ συλλαμβαϊνωμ. 

κατήδιμάντα., 
“τολλῶν ῥιῶζωων. 
ἀμα Ἀωϑέντῶμ ἀλώπηξ 

᾿ ) πέχνασ μα τοῦτο 
νοῦσοι. πτιρα γένετο 

4| 

ταΐσ 5 

{πδίςεῖς ὅδ δά 
 οἰδαπιοοσποπο ρος, -. 

σομ[] τι πὶ Αἰ ίητια ἔχοεξε. ἡ 
δὲ 141 ἀσοεάοῃ5 

ἴω (ρεΐπησα σαράδιι δζ 
ροηοίαίας 

πηγαϊαδαῖ. φρτοίατες 
δοςοάοητία ἱ ἰσίτασ 

ηἰπγαΐία τὐ Περί 
στλίία σοι μοηάςηϑ 
ἀειιογαδαῖ οᾶ. 

τα! 5 Ἰοίτα τ Δη πη δ 
ζοη {πτῆρε5 απ ΡΩ5 
αταδείπ γ ος 

π φςζοσηοίσεηδ Δοςεῆιϊ 

᾿ 



πρὸς ἀυτομ. μιϑῶ σῶσαι δάειιπι, δέ ἰδῇ Ὁ Ἐς 

ἔζων Τοῦ αση λοίου  ΟΧΙΓᾺ [ρεϊαποαιπα. 
ὑπσυυδαίμετο, πῶσ ᾿ἰητοττοραθδῖ. τς Δ 

( Χο. τ λε ὀπσοντος τ Βαθοβυο ἀατε ἀϊςεηῖες 
κακῶς δὴν ἀντία τ χηδίε Ρτορίοῦ, «μάναμιδιμς 
φησιν ὃ λέων 'ὥ ἀϊχίτ[εο"ο 
σιυτικμῖστι οὐκ ἔρχη οδιλδίοῦ ἈΒΟΌΘΤΕΤ τοῦ ὦ Ὁ 
Ὁ δὲ τστῷ  βὰ λώτα "ὃ “ Βαοίηιγοι ν πἷρεα ὦ - 
Φεσιῦ ὅὃΤί ὁρῶ 9)} Ὁ3 Ὁ ᾿Αἴε, (ποιίαπι αἱάοοῦ ΐ 
κύριέμου ΒΩ ἀοαγίης ΩἹΐ ΤΕ, 

7 μη Ἴτ ολλῶμ. »}} πεἢίρία ὈΆ]ΠΙΟτ πὶ «ἘΜ Β 
ΔΛ ἐ ν ἀσόντων οὐ λίγω μ" υίάοιπι μτυβητί .Ραποοτᾶ 
λε ἐξιόντων. τον τ Δπῖεπι ἐχεπητίη. 

Οἷμῦϑος λη λοι, ὅτι δ Ἐδριΐα ἀξοίαταϊ. ἀνϑθκα 
Φ ρόμιμοι ἈΝ ΘΠ τ (Δρίεπιεβ ̓̓  τον ἃ 
ἀνϑρω, τῶν ἐκ οςοθῥι ΒδΒοιπημππιεχ. 
τιχμηρίω. ἤρηθ ι "ρα ναῷ 
πζοορωΐμεμοι Το Ρτου ἀοηίο 5 πὰ ἩΜΕλῚ 

Μμε Ἄλον͵ χινλυλου τ ἔπεα τ Πν Ρέτίςαία,ς 
ἐχΦδυσ. τ ̓ αρίσητος 

Περὲ λύκου͵ μιν λραῦσ, Ῥεἶνυρο δὲ Ψείαΐδ΄ 
Ὁ ὕκοςρ λιμώτων Μριι8 ππιείξεμθ 

πσερινδι ζν: Ἷ 1ρο. δοσωμαο 
Φὲὴν ἰευδλλεμος διὲ κατοιτῖ σιν εἴτει φιιτξ τα φιοάδην, 

(ϑον. 



ἘΌΝ Ὁ Ἢ 9 ὙΨΨψυ νσ 

τὰ ΚΝ . 

Ἰ »" : τ »: Φ 

᾿ ; ᾿ ὺ 

τόπον ἤχουσε πτολίον ἴοοο ϑυιάίαίς ραεῦαι 
κλαύῤιουτοσ καὶ γ ραὺσ Ρἰοταηίεπι. δὃζ τπιειι [4118 
λείούσες ἀντι, π αὐστο ἀϊςεηίε εἰ. ἀεπε.ς 

τὸ κλαόέειν. μήπσω ς ἘΜ Ρίοτατεοπε 
ὥροιττιύτη, ἐπ (διώστω σε Ὠοτὰ λας ἀεάετέπι τς 

Αυχω.διόμενος, Δε προ. Ραίδηϑ διπίοπι 
ὁ λύχοῃ 57 ἀληϑόδει ἢ ἴαραβ ποά ποτὰ ἀϊοίς 
}7 ραὺσ Ἴστιτο πτ Ἄλημ πειαΐα. ἤαθαι αια!ταπι 
ἐκδιε χόμεμος ὥρα ̓ ν ἐχρείζδι5 Βοιϑηγ. 
εσ λιεσσέρα Ῥοἤαιδηι δαιϊεμι πείρεῖα,. 
“πα φέλαβεν ἀχούθ {ποςοἰΠιραμάϊε 
»"τ-αὐλιν τῆσ γραῦσ τα τία5 πε] δ} 
Χο Ἀαχϑυούρης τὸ δά αηςο:} 
“ττοι διίω καὺ ἍΔογούσᾳ Ῥπετο δζ ἀϊςεπτί 
ἀυτω ἐ ἐαὶν ὯΛβη εἰ. {ι πεηετίς 

ἐβίαῦτα ὑ Ἁύκορ μα δας αραϑ΄αι 
Φ ὁμϑυ στε ἀυτὸν ἐητετοία Πγ015 εἰ ἢ 
πέκμομ, ταῦτα ἀχούσαισ 61, ας διιάίεης ̓  
ὁ Αύχοσ ἐπγῦ βάλετο. ΟἰἸπρα5|δ8ῖ 
λέ γῶν. ἐνταύτῃ τῇ τς ἰσεηφ ἴῃ δας 
ἔ ἐτσαύλι ἀλλα μὲ ̓ ααἷα αἰίλ σαίάοε 
λε γευσι ἄλλα δ 6 ἀΐεπηι, αἰία' αὐτοῦ 
πρατ]ουσημ. ὅδ ὍΝ ἡ) Ββείαπι. 

Ὀμῦϑυς ληλοῖ πρὺσ᾿ ᾿ξαβαία Ἰλερλοιϑ 
Ὁ 4. 
ν 



ἀμ ρώττθιη, δίτινέα τοῦ ̓ποιιίπες αὶ ἜΣ πα κν 

ἔρχα͵ υχ ἵ χουσὶ Χαυτοὶ ορεῖα ἤθη μαβερευίεοδῆνι 
Ἢ 

τους λόγοι." Ἢ 2 11} οαοτβα, " κ᾿ ΔΝ ΠΝ ἢ Ὁ Ἐφ ϑ ΑΝ, 

Γερ’ ἐρίφου͵ ἐμ λυ δοὺς Ὠς Εἴοδο δὲ εὐμϑΩΝ πη ς 
ξ ριφος ἐπί τινοα Ὦ ἔἕάὰιϑ ἰπαιαάφαι ς ΦῸ , 

αὐ λναρ ἴν οὖς ἀοποῆπηθ.. ᾽ ὙΧΥΝ ὁ 

ἔσολι Ἁὔκορ᾽ τ Ῥοβακδαινίαραπε αυἶαος 
“πο ριόν γτὶ: δ," τς Ῥγαιεγε μη Γῆ, αἱάίες, δῇ, Χι 
ἐ λοιδιό [2 ἡλ᾿ Ὅ: τ ςοιαίοαθαιαγεῖ ΑΕ Ὁ 
ἔσχω πτερ ἀντὸν. δὲ ὁβίατραβατιε δαται αν ἢ ἐπ 
λύκος ἐφ 5. ὥ ὀῦπτοσ. ἰαρα5 ἱπααίε οἱἷρίε. της Γ 

δυσύμως ΔΗΔΈΡΒΕΡΣ ἈΡπιδρῃση τα βελλε νους. Κι 

ἀλλυτόχγοσ, νὴ" πὴ ἰσσιιδὶ ΣΩ͂Ν ἀμτοΣ εν Ἵ 

ὃ μῦθος, λυνλήῆεδνῃε ᾧ ἘρΡυΐα ἀξβατάρ ἡδαϊθη ἢ 
πυλλάχιᾳ ΣΝ ὁ Τὸ ̓πσ' ἴαρε Ἡππιεῖο δ ἰσοι!5. Ὁ ̓ Ἰῷ 

νὰ ὃ χοωρὺς, λίδιίωστ δὲ απιραβ ας ΠΥ νου χῦτοῦ 
τὸ ϑράσος͵ κατα. τῶμ: ̓Διιἀδοίαπι ὀοηῖγα᾿ δ ἀκ δ 

ἀιθνόνωμο. ΒΕΓ ᾿πιοϊίοτόδ., ΤΟΥ ΝΑ 
κὶ ΝΑ ον " Σ ἀκ ἢ Ἷ 

Τρ Δ; πντορκάνς Ὅς μεοδεδῦς πυθτκ ἢ 
τὸν. μϑῦρ, " ΗΝ τί ὃς ὑττ ῥεῖ ὌΝ ἩΤ 

Σὰν τικῦσε Ψαΐίρε. ΕΝ Ἴ 
Ἁ. ἐωμκα ἀρχτὸσ Ἱ Ἐσει Νηπ5, “5 



βρῶματι Κροντιφέμ, 

ἐν δεκὴ ἀέρα στισρέτο, 

διρομάλως ὥ γερο δὶ δὲ. 
ἤλοντια ἀντὰν, γὰ μὰ - 
λυμοιμεμο!ἀμοξεημαι. 

ὄν. ἀθἍιοι ὕντως. 
ἡμᾶς. δτη ὙΠ Ὑμ 

ἔμα χὐμεδιάια, 

γδυς ληλεῖι ἜΘΕ 
“0 λ λοὶ ̓ ἡκοηττιθ »τῖς "" 
κρὴ μολβοιῶτις, 
ἔτεροιᾳ χέρδοσιε εἴ. 
“0 σχσώμγαη.». ΠΡ ΠῚ κ᾿ 

Α 
ἢ 

εἴδει ἢ 4αοηἀα δὲ ἰαρμίξιος ἷ 
ἐλέ “Γι ρὴ' Τότε {πα ἄς μος 
ἐμεΐχυ γτο.λενῶς Ραρπαβδητιρτλυίιον, 
διῶ ὑπ᾽ ̓ἀλλήμωμ ἵρίταν ἡππιΐσοπ,. 

 ΧαταχοΊΓεν τῶν. ορβῇδ, 
οἐσκοτίσε σαν ἐκ τῆσ, οδιοπεδταῖί πετηδες 
γι Ἄλδεμα, 'χηδ᾽ κϑὴ αν ρασπμανδζς 
ἔκεντο ἐμιϑαμθς,»:: ο ἠδοοεβδαηιίοπιπιοτεπί.. 
ἀκ λώηγπξ λὲσε ιδὴβ λῆῦστι ττίρεβ αᾶς εἰτοῦδιρίέηι 
πρὸ ϑεαχσιαυλέμα ς τ. εἰ δ ιηατίϊα:. 
ΚΟ: πρωκότοις ἡ ᾿λεδά. ἐδάεηίεϑ ἜΗΝ 
Δ τορβρώμα χμεμομ. δ οἰδιαηιίασοηεαι. 

᾿πι ὕγεαίο δι ο Ιεἢ5 Δα 10: ἢ 
οἰὐατίτα ἑαίς. δατεηλ. 

᾿ το αἰ ἀοητ65 ἐδ δζ Πρ 
ἐδ σηῖο5 (ἀτοοεῦα: 

ο Χορ τε πη οτ πες. 
ΠΒΟ5. απο ρτορίεῖ: παίρειν: 

ἱ ἢ λα νὴ γερο ννᾷι 

. Ε ΠΠῊΝ ἀμαιειαμοά, 
γ Μ 1 ϑοτγάητοϑ.. 

᾿εἶ δζ ἀεξλύσαι:: 
᾿ εἰ ᾿ Ἰξταΐηις Ἰαστι 
οἰθοαπίναπε: Ν νι 



ΜΉΣ ἀν ΚΑ  ϑυρον 

ἴΐς ρ'π ἐμῃ τῦρ͵ ἜΣ ὈὨε Ῥαιρεῖε εἰ 

7ι οὖν . ὶ ; Π15. ι 

ἀ μηρ σέμνανοσ ὧν ἃ τ Ρααροτ αρίοιδηςο 
ἤυξα το τοῖς ϑτοῖσ ὦ. τοσαυίτἀςοϑοῦ 7. 

λια σῳθεῖᾳ βοὺς ΠΡΑ Ὰ ἐμεγίτο δοιιεβο 
κα. ὃν ἐσϑυσὶ ἐδὲ} ςεμτ τη ἰαοποῦ τ 
προσοίσει" δι. λέ γεοι, ες οβεογοιὰτάεε δι Δὐκκ Αυν 

“τοράσοι τὕτομ᾽ ᾿ παμηριατεβᾶς,"ς ΘᾺ ὅτ; δα 

βον λό Μαμοι τ ον κε ππος πδίοηζες ὦ ΕΣ Ὺ προ " 

π ὥδλους ἀπέλλαξα "ἃ ΡαΙΠοπο ὙΜΑΚ θγβε ον ϑ δῷ ἐπ 

ὁ λς ἀναςοσ ἐτ αλη. ΟΞ Βιίςδῦξς δῆλα τον ν ΝΣ χοῚ 
βοῶν πὸ ρει ῬοΡι5 ἐρέβϑζιΣ Δ ΤῊ 
φεατίμουσ ἐχατομ. εἰδῇς τεμτῦ.. Ἴ "11, 

βοῦᾳ πολὰσ σις ἐπ Βοπεῖ παρείς [ἢ ὁστκ )5 'ὰ 

τουβωμοῦ γὼ σ᾽. τ ἴα18 Ροηδβ αι δι ᾿ ὙΑῊΣ ὙΑλῚ 

ὁλοχαύτωσιν δὲ ἰοῖιι τοπηδαε α ἅ: νδλλανο 

θεοὶ βυνλώσοίμεμοι.  ἀ(ϊ σοπίαϊειίεϑ., ΥΟΤῈΣ 
ἀυτον ἀμυύαιϑιαι - οὗ αἰοί(οίς.. ΕΥ̓ ; ον Δὲ 
μοῦ ὅμαρ ἐπϊσάτις; ἐΥ 6Ε1Ὲ ἐβάμη ἐρρρβαῶνν ΧᾺ3 
χελλῦο υστ πρὸσ τόνδε ἰαθδεηῖς δὰ {πώ 

“ὸν εὑ) αλὺν ἀυτομ, οἶα εὖ τὸ ἶ8Ε ὁ πο 

ἀφέχεϑ' αν χὰ γα Ρ Ρεταεηικειισεηίαι. δὲ ττὶ 
ἀυτίχα ρυσίου Ἱαβίτο,Διτί Ὁ Οδ Δ ΟΝ, ὡς 

λέ λίοιο ἄραγχμ εἰσ᾿ ἰρηϊῆς ἀγαοίηπηδδ Ὁ} δὶ ματι 973 
Ρ ἐρολαμοιεινεκρειῃ ἀαβσαν 



δῦ ν τὸν 
ὑπσωλθληυ ἔγτα, 
τδῆΓομ τ ΠΡυ», 

ἀφι νη 6 πόρατοῦσ 

ἐσίαρ ὃΣ. 
ΠΕ ΡΉΤΕΤΟΝ 
᾿ ἰσοΠ οςορΔη85 
: {διίητ ρίγδιαβ. 

ἔκθσε περιτυ χων, ὑπ ΝΣ ἡμοτηρίθεης 45 
ἀυτῶν: συιυελήση,ς. ττ ἢ εἰ σοττερίπ5 εἰ 

Οἷμῦϑοσ ληλοὶ οὔτι Τοἱσὶ Γαθιιΐα ἀεξοίαται, Ζιοά 
ψωλέσι ἝΝ ̓ ἀμ ρωητωμ ταρηἀαςίδιις δοιιίμιιαν 

ἐχϑ ρον οὐρα ρα ἰλίπιίζατας ὨΠΠΊΕΠο. 

Πε φι ἀρϑρώπσον͵ τυρὸν: . Ῥε μὐμίννάνα, 
ϑεοῦ ξυλίμου."" ΤΟΣ στε οἰ 9 ἀεδ]ξεεον, 
ἀ εὐϑρωττύσιᾳ ὃ ὑλινομ ἃ οὐτο ἡ δἢ ϑύρα 

ο΄ τὴ ἐν ἐχῶρ ὐοίμθι ᾿ἄεπτι αῦςξηϑ Ράπρεῦ 
ὧν, καϑιχέτθετχον  : εχιῆσης τοραῦαε ς 
ἀγαϑοηγοιῆστοι ὡς βεπείαοετ "Ὁ Ὁ 
διῶ ταῦτε ἔπρατἝοὙ1..Ὁ ἰοίτατ μας [οίεδαι": 
μα ἀκ ελ Χορ ὑπ ΠΣ τ δὲ πη 5 1Π. ἐμμεωπι ἢ 
λίηγε, ϑυμωϑεὶς ἐκ πο δε μηρῆαρν Ὁ εχ 

ἐ Τὸν δ᾽ κέλοισἀρεῖσι. Ὁ τ᾿ οῦατε εἰειτὰτῖδ: 
ἄντομ, τῷ τοίχο " οἵ εἴταν Αὐτοί 

πρὸ σέχ ρονσεν "σ᾽ "λὲ τ φρο ζδεῖ. 
πεφαι λῆοἀυτῷ τ σΑρίϊε εἴας ἢ 
πτιραλχρλλα το ἔπι ΠΣ} ἤδλια :᾿ 

ελαϑϑείσες, ἔξ ἔρρῶσε ̓ ς αῦο βαχίε». ΗΝ 
4 



Αρυσὸς ἐξ ἀυτῆσ᾽, γἱοὶ Βαδι εχ ἐδ υ ς 
Ὁμ στιυοι γαγαδμ ἐν κ απρα οοἰ Προ 5 τ 
ἀμϑ ρήγα, ἐβύσο τς Βοπτο οἰατπαθας. 
σβεβλύᾳ τυραν ἄς ὧδ᾽ ὁ Ροτμοτίας εχΠίδοτιε τ τς 
διμῶς ποῦ ἀγνώμονα  Ῥαίο 'διίποταιασ:. 

τιρντασε γὰρ ἡ ύλεεν ᾿ Βοπογάπιοπὶ ἴς ἐπί Πὰ δηίαῇ: 
ὠφέλησα με, ἰο ἐπ πε, τ ΚΝ ἘΦ ν "Ὁ 
ατυπτῇ ἰσαντηλε, "τ Ἄλοι - πετείαητ αὔξ ρἰαϊάι, 
καλοῖς, ἐμκόψω.-" ἐολρο οἰ Βομᾶ τευ δαϊ είς», 
Οὐαῦθος δα λοι. ὁ ἀν 9 Ὲ θα Ϊα ἀεοϊαταῖ, φοῦς 
ὀνλεὶ ὦ Φελήσεισ' - ΤΠ ππαρίϑ. ο΄ ᾿ τον, 
σαντο, ἼΓομ" ρὸν ἀνῆγα (εἰρίαπι ἱριοβαδὶ ὐμιιε: ἶ 
τημκῶνἀυτὸν, ζιδοτθο Ποπού δ διὰ Δυίέπι. 
τύπων, πλέον τετετδἢ5 πιαρίδ.. ; 
ὠφελήσεισε δα ΜῊ Δ ΑΣ ἘΤΉΥΨ. (10 ]56 τ τῶν ΝΥ ἅν 9 ΜΡ 

Ῥερὴ ἡμιεόμου,., εὐ τῆ Ἐ)Ὲ Μαΐοι Στ ον ὃν 
ὗ οὐἰμομῦςης. ἐκ ΜΡ, 1 ᾿αἰαναθλινεκοιάως 

τάχ 3εο," Ρίμσποείαξιπδ᾽ Ὁ" 
ἀνεοκί ρτησεβ βοῶμ (ρθν. 5 ἢ (οἰ! εοἰαγδηϑ δ᾽ τ 
λέγωνοηττιτη ῥΆου ἐσὶυ ἀίσειια ραίον' τροφαί εὐς : 
{τ ἐδῖσα τ ἼΜΌΜεςς εασμά αὐ ασεει δῈ δὲ ἐς 
κἀγῶ ἀυτῶ ὕὅλωφ" τ δζ ἐρὸ εἴ οητηαίπδοῦ νι τ δον 
ἀφο μιώϑαμ. Ηρὴν λὲ τὶ ὝΠΠΝ φηλΐ 5 παππι. εἴ ππ Ὁ ἢ “το 

ἐνμεᾷ ἀματκησι: ᾿ἴῃι ππο ποςοίΠιδίε . Ὁ. π. 

φ͵ 



: ΚΥτοι ὑντ' 

᾿λύύρις ; (παροξπεηϊεηίε' 
ἡμαγχαζετο ΤΡΕΧμ, ορεβαίατ σύγε, 
οἷᾳ λὲ τῇ Δρ ὄψου Ῥοβααδαγδυίει ἀοατία 
“ππ ποτοῦ “τἴ αν ρὺς οεἰ δι: ραιτῖβ. 
μον ὀϑυσ΄΄ αἰϊηί Πατία 
ὑπσαμεμμήλδις τερογάδιιρ εἤς. 

Οἰμῦος λη λοι. ὅΤΊ κἄμ Εαδδυΐὰ ἀδοαῖγας σἂ ἐς: 
ἃ χιρύμοσ ’ Φέ ἐρθ τί ἿΩ ὦ. τεπιρηϑέετι αἰΐαιιξ αὐ 
λόξαν τὴσ ἐσ Τοῦ ΠΟΤῚ φἰοτίδια; (αἱ 
ἀ ΚΡ χῃσ μη ἐ σι Λοΐϑινττῦι .. Ρυοἰρίί πη οὐδ σαι. 
ὅτι ἀβ εβοθᾳ ἐφσιν ὃ συσα (τ αδη 15 εἴξ. 
Ῥίο τ δύτο φ.. αἱ δας. 

Περὶ ἔφεος μος γίω νοῦ ἴε (ἐτρξίε δζ αρτίζοί αι, 
ὃ Φιρέμ γεωργοῦ 8 Βρρεῃϑβ ἵἱαστίοοίς, 

προϑύροις φολόν ὧν πεβίρυϊ5 πἰαϊποᾷσ. 
ἀνξλευ αντ τὸ ἰηϊτοτίεξοίς εἶδ 
ΠῚ ἼΓ ον τ οαδιίο ὕ. ἰπἰδηίσπν ραεἰ αἰτεῖτε. 
τα ἐνϑοσ λὲ Τοισ' ἰόξαβ᾽ αὐτο πΥ 
γουδῦσην ἐγέμετο ρΡατεμιδις [λα εἰς 
μέγχολε ποτὰ ἷ ἀπὸ πιασητ5.841 Ραΐοῦ ΕΧ. 

Τῆς αὐύηπϑς ἼΓΕ, ̓Ἄεχι Λα. ἀοίοτε (ἐσ τιΠὶ σαρίεΏ 8. 

ρον ἔμελλετον ὄφιμ. - ἀεβεδαι ετρεητεπτ 
ἐξελθόντα Φομόστα, εχομηίοπιίπιοτῆσετο. 
ν φμ ΄ 



ὡσ δὰ κυγε μἱκρὺμ, 
πτέυ στθια, ὃ λεωργὸσ 12 

πατα ξου ὁ ἀυΤομ. 
ἠἰσόχεσε. 

μόνον χρύσοιο͵ τΝ τὴδ' 

τρόγλιᾳ δ΄. . ἀηγῆλϑι 
λεὶ ὐ ὄφιοελογῖς ὁμξνοσ' 

διῶ ὃ γεωργοᾳ οὐδ ὃν 

Φυλάανσ ει μμάμην ὃ 
ὄφις “λαρων ἄρτομ ἜΣ 

ἀἄλα ̓ δι Ή ΚΟΥ ἐμ τῇ 
τρώγἈνεὺ ὄφις λὲ 

ροῆαυᾷ αι ἰπεἰιδαίς Με. 
[εΠίηδῃ5 αστίοοία 
Ρετοπίοίε ΕΠ 
ετγασίς 
(οἴπιαι ρεγοιπε 5 
ηἰά  ίῃ ἰογα πιίης. Δ ςειε 
ἀπῖο ἢ ΕΓρο 5 ΡΠ ΔΩ 5 

ἰρίτατ αοτίσοία αυοάΐποι. 
ετπδεέ πτεπιοτίαπ" 

[ερεῃϑ5 σδρίεῃηϑ ραποπι ὅς 
(αἰεία ἀευτ ιὰ ἘΆΣΩ 
ῃἰάο [τ Ρει5 ΔΓΕ 

Δεσῆον συρίστισ, Ἔπτερ. {πρες ΠΡ ΐαης ἀϊχίς.. 
δυκξ σὰν ἡμῖν ἁπσαρτί 

ἽΓ ξτσ} φιλία ἴως 
ἐχω τὴν ἡτοτρ αν ὑρῶ, 

σὺ λὲ χὸν τὐηγουπτσύ 

πέχνοῦ. 
Ὀὑῦνς λ ἡ Ἅοἱ ὅτι 
ὅυλεις μίσους 

ἀμιυυΐμης ἐπσυλώ)ατθ 
ἐφύσομ βλύσε, 

μανεμὄσυμον͵ Δί 
ξ Σ Ἀυαῖθη, 

ποη οἴ μοδίς ροῆίιας. 
{465 πεῖ απτίοϊοία ἀσηες 
Εσο (ἀχίται πίάεο 
τ δυιτεπι σοι πὶ [ἢ 
Β.ί, 
ἘΔΡαΪα᾽ ἀεοίατδεαποά 
0 π οὐ! Ὁ 
υἱηδίδα ΟΡ] αἰ οίταῦ ἡ 
παπάϊε αἱάετίς 
τιεοτίδι ὋΡ υδί ῤ 
τοδί ἔπετίς,. 



Περὶ σαλαίροῦ, “ὦἋ0 ΠΡ ετΤιδβίοίπε δὲ 
φτρατοῦ. , ἘΧΕΙΟΙΓΙ, 
ὃς τις σοιλτισὶσ, ει Ν ἂξ πείάαμ τα Βίσοη 

σρατον ἐγ! σπμυὰ σχοΐσ 11 ςορτερᾶϑ- 

γῶρμ ὕφσιοκῥατηϑῶσ, ἐβόσι 4π|οαρίαβ οἰδηιαθαὶ 
ππτττι ροῦστ Ρτ αἰ εμιίθδει5" 
μὲ χτόνε τέμε ποηὩἰεςἢοαιίς ἤγὸ 
ὀχβ τοὺ Ματαυ ἀΐνδι ἰρεό, τεπτοῖε δζ ἔπι Πὰ πίτί ο 
ἐπείπερ ἔγω δυχ ἔχτει- απία ἐρο ποι ἑητοτίςοῦ 
γρ δυδιένοι, πλὴν γα τὸ αἰίαιτεπι, ρτατεῖ εηΐτ 
λρλχοῦ τούτου ν᾿ δἷἦβδος 
δυχ τῶὥμου Ἅλο ὁ,Δς ποη ροΠιάήεο Δ[{πώ4, μἰ αι 
προρἀντὸον͵ ταυτα. τα εἴτ πο 
ὕυτως ἐρδωμ.λιὰὼ τότο πο οἰ  θδηΐ. ΡΙΌΡΙΕν δος 
γοὶ ̓  μᾶλλομ τιυ)μήέξη ὁ ἀρ «ΠΛ Οἱ5 πλογίατίϑ ΠΠΡΕΣ 
Ἢ ὅτι σν μὴ λιυουμίε μοῦ αυοά τ ποι ας 5 
Ὅν λεμ αν, τα τράντασ Ρασπαῖε" ΟΠΊΠ65 

κραΐ εἰς πρὸς μώχην οἷαπιᾶβ δὰ ΡαΡΉΔΙᾺ 
ἐγεί Ῥωμ- Ἐρεγ {π[τἰϊδ 5, 

σ᾽ αὔϑος δελοῖ δὲ οὔτ Ἐδρυΐα ἀκοίαται, αιοὰ 
πρλίου Ἰτούουσημ ὁ) αὺσ τ οί Γροσοδηῖ 
κακὲς μοῦ βιοῖ ρ εἰσ ΠΊΑΪΟ5 δζ ργΑμΕ 5, 

Ἢ λιωοίςτια ἐπῆγε ρόντιρ ἀοηγίῃοϑ ἐχοίςδ ητοδ᾽ Ν 
ἐς τὸ κακοηγοίθμε ἀάμιαίε ξαοϊοιμιπιπὴν 

ηὖ 



ὙὙ ΨΥ ΟΡ ΤΥ ΩΦ ΠΡ ΨΩ ἐν ον ̓ , 

δι - ᾿ 
κ᾿ 5 

" ' -- 

Βερὶ ἐλαύαᾳ "σὰ 
χα λαλουο 

δι τοὶ καρτερίαν κρῖ 
ἰσχυ μ συ χίδμ 

καὶ Ἄαμος καὶ ἐ λον. 

ἤριζον «τῇ λικα λαΐμον 
ἐνελιζομίνου ὑτοὺ τὴσ᾽ 

ἐλαίασ ὡς ἀλυνοΐτου 

κρῖφ ῥοι λίωσ' ᾿ 
ὑχγοκχ λινομεμον. πάσι 

τοιοαμεμοισ, ὃ 

κούλαμιοσ στωης ὧν, 

ὅνα ἐφθιγξατο. κρὸ ι 

μακρουὶ υχτομείνοις͵ 
ἔτ ὅλ δνειλος ι 

ἔχτνασεν ἰσχνροσ' 
θ μὲν ἀρ δον 

ὕηγοσεμϑ'εῖα ἡ 
ὑπτοχ λιθεὶς τ 
ἀνέμοις, βαδιίωσ 
λιοεσώϑῃη Δὲ λαῖκ 

ξ πτειλη ἀνπτέτειρε. 
τοι ἀμέμοίς͵ 

κατε χλαϑη τὴ βέχο. 

Δταπμάίπεν 

ποὴ τοροηαίε"ὅζ᾽ 

᾿αίάειαι. ΤΟΙ ὌΠΑ ΙΝ 

ἴ)ε οἷκια δζ 

Ρ Βορίδέ τοίεγ δείδιαι 8 
[ον πάίηξ ὃζ ααίειξι. 

ἀταηᾷο ὅζ οἶα 
σοι τε ἀοβδηζιατ ατπηάιπες 
ἱπυρτορεύδτα Α5 
οἷἶτα τ Πα δ, ἀοβί! 
δζ ἔλειϊα 
πο δ ης δα μια 
περ 
ἁτηἋο ἀρ 5: 

Ῥαῦαπη εχρεζδηβ 

Ροϊαλην υεηζα 5. 
{ρίγαπιίς ἰοτείθ. 

σπααια δὲ 
ἱποϊδία 
πεητ5 ἕλος 
[οττιαία πα Δεοα τς 
Ροησδηι ον ἢίαε ἀπ. 
Ὡοητίϑ ΜῈΝ Ἢ 
ἔγαθα εἴ αἰοίοητία;. 



κοαρῶ κϑὰ τσὶσ. ἷ 
ΧρΘΎ]οσιν ὁ ἀυχὸμ μῃ 

᾿ ἀνϑισουμεμοῖ, 

κρϑτίοι σι ὃ 
προσ μεέίζομας 
πο ὐὐομτῶμ- 

Περὶ Ἰξωτοῦνς 
ξώτας ἰξον 
ἀναλαβαν ἼΝ 

κα λοΐμοισ, ἐδ ἄγῥαμ. 
ἔξέλϑιν, ἰλωνλὲ. 
κίχλαμ ἐφ ὑψηλοῦ 
λίνδρου καθεζομένη, 
μοῖρ Τοισ' χαλάχμοιρ 

ἐπ ἀλλέήλοισ ἐ ἐπὶ 

μῆκος σιυνεὐ φασι. 
ἄμὼ ἡξὺσ ἀντηρ 
συλλαρβ Εν δ 5. 
ἑώρα καὶ δὴ λαθὼν, 

Ἃ ἕχῖν κοιμλὼ μέμην ὑτοῦ β 

“Ὄ οἰῶῦος ὅ ΠῊΡΗΒ Υ̓ τῶ ξαθυία ἀοοίαται, πποά 
τεπιρὸ τε εἴ 

 αἸεϊίοσίθαδ ίρίοτα σι ποι 
τ ΟΡ ἤδηιοβ. 

ον φηε ίοτο5 ὩΣ 
δα πιδίοτεβ 
τοῃιοηἀεηίδιϑν 

ΠὨε Νι(αίοβο.. 
ι΄ ἰἰρλῖοῦ υἱοὶ 

χ ὈΔΡΙίεη5 ἘΓ 

εἰς ιασηάϊηεϑ δά ποπδίοπορα. 
το ρχιπίς ἀφ η5ὲ δΒΕΠΝ. 
{ΠῚ Δ 1 12 (Ρ]ίπιί, 
δτθοτε ἰεἀεμῖοπῃ 
εἰοαίαιοϑ 

᾿βάϊητςετὰ ἔπ. ἡ 
ἰοπρίεπαίπεηι ζοί! ἔν 

ἢ [ἀρετίτιδ᾽ δ 4 Ἰρίαπι ᾿ 
«δρεαβοιάογεοίοη5. 

- αἰ εβδαῖιεῖ Δ Δίεῆς." 
᾿ [ετρεπιξῆι ἐυχῆμηδϑς τ 

τοὺς τούδιας ἐ ξ τάτησο, ὁ Ρεάοδ  ἀἰοαίαίε, 
Τῆς λὲ δ ὁργιοδ εἶσπσς " 
πσὶ; διαχούσης ἀστὺμν. 
ἢ 

ΠΟ δυϊξδαν ἱταιὸ ̓ 

τ φῇ δοι ἐνιῤρας τ ας 



εξ κῷ νὸς  λῃ Ἀθήτ ΣΎ χῶν εἴς (Δ Δσοη5 δηϊπιδαν. 

ἔλεγε λύσημος ἔγω . ἀϊκεδατπιίςπεσο,. 
ἐτι βου γα βηρϑθοτσαι . ̓ Δἰτοτανςηίηι πεματί 
βουλόμεμοα͵ ἀντῦσ' αἷνι 95. Π ΠΚΊΒΙΕΙ ὐπὸ θέ νος 
ὑφὶ τέρον ἐγρδθημ τ ατοτο ὰριας (απ ἘΠ 
ὅσ λάψατομ- Ἰοτοττε ᾿ Δα πιουεπις να. ἐδ ὴκ 

Ο᾽ αὐϑοσ λέλοῖ ὅπὶ δ ἐποτῷ ἀμαμαιφιρὰς 
τοῖσ πίλασ ΕΥ 91 εἱξηϊθ. οὐ ΜΝ 
ἐπτιβου Ἄδύοντεσ, ΤΙ Πα ἴ65: δἰ σατο 
Ἅανϑουμουστ πολλακίσ [ΑἸ ὕταν (ερεμαυδον, 
ὑφ᾽ ἐτέ ῥὼν ΤΈῸΤ τ ἀδάμς Βος οὐ ἈΙΟΜΡΑ. Αὰϑ 
ἀντὸ πάσχοντες." Ἢ σ ρα τῆπέντ Ἐν 

Γερι λύκου 555}: “δε μαροᾶς “ Κι 
μεραμου, ΚΊΨΗ ᾿ ΕΣεοδιο Ν κ. Ὁ δοτ ἈΝ 

Ἃ ὕκοὺ λξυλαιμνῶ: εἹ Μρί δύο: ἀἰπεκὶ Π 3 
εὔσφο,! ἐπεώέγῳ.- οϑ5 ἰπξιχεῖμη εὐαῖν 501 ᾿ 

δλεὶ "6 οἴμῶ; ΑἹ ϑιδμ ἜΠΒΙς απο σταί ρυαιηοίατη, Ὁ 
“πτοὶ ἐφεε, Ὄξπτεν; Εἰ Ὁ ϑηρεαεηὸ ἀικίε ἸθῸ ΔοκΑνῸ 
τὴμ κεφαλὴρ ἀυτῆς “ σαραρείαδ: ᾿ ἐδ δὴν ΣΟ 

ἐπὶ ηβανιοῦ στοὶ Χ) ὁφξομ" ̓ ἱπιρόπεηϑ5 Οϑολ ΔΥΝ ΨΟΆΞ 
ἔκ τοῦ τάμε ϑαρανε Ὁ ̓ιειξααυπείρίαν᾽. πρ δὺ5τ' 
Ἰχράλλεδδὲ ΝΣ ᾿Πποχιταξί; μασαπιερὶ ββδοῦς 

ἐχβο λλοῦστν ΠΟ ΟΣ Ἐχδῆρηβ.. τ  .. 



ὙΠ Προρμι ὑῦσαι τὸν ἰδρί οοἵ ί εχίποτ8 
ἀιιϑϑὸν ἐτοιζέτα ὃ ὃς! 
ἐλασας,  τουσ 

δλόντοιᾳ θήέξασ͵ 
ἂρ χθῶσοί μ ̓ ᾶϑος ΤὙΤῸ 

κερί μιόμου,͵ ὅτεξκι 

ύκου ςόμια τος νὴ 

δέόντωμ ἔξάρερ 
καῖραν σῶκαν, μηλὲμ 

. ηγτιθοῦσ αρ ο 

β δ μϑὺς λη λοι πρὸσ 
 λολίουσ “ἄνλρασ 
δέτνες ἀητὸ κίνλιθου 

 Διασωβθεντισ, οιῖσ 

δεργμέταισ τοιαύτα δ 

Ῥιδανῇ ἄτερδειᾷ 
τί ἀοἢ5 εἴ 
ἄσηϊες ἀοπεη 5 
(υΠςίς εἰρί ρτα αι μος 
εἰ(οἱ. χιιοά εχ 
ἰπρίοτε εἴ 
ἀξείδιι5 εχεγαχιῖιί 
φαρατιησοίαπις ηἱ 
Ρα[. 

ἜΒΑ ἀεοϊαται 84 
ἀοϊοίοϑ υτοϑ 
4αρετίσαϊο 
(ετιιδτί 

βερείαοτίθη5 ιαίεϑ 
μεσ χωρῖτασ. τεάῦι οταιίαπ., 

ΟΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟῪ ΕἸΝΙ5 ΔΕΒΟΡΙ ΕΔ 
ΟἈΙΣΩΠΟΥ ΜΥϑων Βνβάανμ. 
Ὄπ 
ς ΠΑΝ 
ἢ ἫΝ » 

Ἔν Παρϊεατὼ ρεῖ ἀδῳῆε δεϊοοαηι 
Ῥω ΜΕ μζζςς ΧΧΧΧΥ ΠΟ 

"ἄῶᾶς. ..ὅ... 



ἣ 

"" 

κι 

ὙΠΟ Ν ρ νὴ ἦν αὶ γζ Εἴ δ 

τ μι π ἶσα γιαβου 
Ἶ 

! πεβουνυδοσ παν τοῖ. 

᾿φἰοεμδηοιο πὰ 
ὀπόονο νὰ δἢ 31 ἀἐεϑόνι,. 

ΜΡ 
ΝΣ ΑΝ. ΜώθΥ 

φημ: “νά γήθῆ: μά τν Ϊ τ ον; ΦἘΝΧΧΆΧΧ, 
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